
DOMES SĒDES NR.15/2016 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2016.gada 30.novembrī plkst.15:00 

 

 
Ar /…/ apzīmētais teksts satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.02.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Amatas loki’’ 
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par iekšējo noteikumu Grozījumi 2013.gada 30.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada 

pašvaldības iestādes „Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikums”” 
apstiprināšanu 

10. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā ierobežo vai slēdz 
transportlīdzekļu satiksmi” apstiprināšanu 

11. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasības” 
apstiprināšanu 

12. Par piebraucamā ceļa izbūvi 
13. Par paredzēto darbību 
14. Par piebrauktuves izbūvi īpašumam Ainažu iela 28D 
15. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
16. Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos un par vienošanās 

slēgšanu 
17. Par sociālā pakalpojuma cenu izmaiņām 
18. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

19. Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. 15 
“Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” izdošanu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par „Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”” nolikuma 

apstiprināšanu 
24. Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
25. Par stratēģijas „Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. gadam” 

aktualizāciju 
 
 
 



Finanšu komitejas lēmumi 
26. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un 
apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu 

27. Par Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu  Nr. SN 
19/2016 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu 

28. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” izdošanu 

29. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 25.maija 
iekšējos noteikumos Nr.IeN 11/2016 “Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas 
nolikums”” apstiprināšanu 

30. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija 
nolikumā “Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu 

31. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” izdošanu 

32. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā 
pieņemšanas kārtība” apstiprināšanu 

33. Par iekšējo noteikumu “Par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu 
segšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” 
apstiprināšanu 

34. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” izdošanu 

35. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas debitoru parādu norakstīšanu 
36. Par izmaiņām Sociālās aprūpes mājas 2016.gada budžetā 
37. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu 2017.gadā 
38. Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos 

un izdevumos 
39. Par VJMMS 2016.gada budžeta grozījumiem 
40. Par budžeta izmaiņām 
41. Par grozījumiem 2016.gada budžetā 
42. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
43. Par izmaiņām VJMMS 2016.gada budžetā 
44. Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta palielināšanu klasifikācijas kodā 1148 

(Prēmijas un naudas balvas) 
45. Par izmaiņām pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzmaksājumu tarifos 
46. Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2016.-

2018.gadam apstiprināšanu 
47. Par Saulkrastu suvenīru klāsta papildināšanu 
48. Par ielu un ceļu garumu un segumu platības precizēšanu 
49. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē 
50. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē 
51. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē 
52. Par jaunu īpašumu uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē 
53. Par meliorācijas grāvju uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības 

bilancē 
54. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” amata vietu sarakstā 



55. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu 
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/ 
57. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/ 
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/ 
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
60. Par papildinājumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „Bemberi maiznīca” 
61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

62. Par Eināra Upīša deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
63. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
64. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
65. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
66. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
67. Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē 
68. Par iepirkuma organizēšanu malkas iegādei 
69. Par grozījumu veikšanu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos 

un izdevumos par papildus mērķdotāciju izglītības iestādēm 
70. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

 


