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1. Domes izpilddirektora vietnieka  A.Gavara ziĦojums par iepriekšējās domes 

sēdes lēmumu izpildi. 

Par iesniegumu par nekustamo īpašumu jautājumiem izskatīšanu 

 
2. Par nekustamā  īpašuma Vidrižu iela 22A – 14, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,  

nekustamā īpašuma    nodokĜu  parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā. 

3. Par nekustamā  īpašuma “Silpriedes”,  Saulkrastu pag.,  Saulkrastu nov.,  

nekustamā īpašuma    nodokĜu  parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā. 

4. Par nekustamā  īpašuma VītiĦu iela 15,  Saulkrasti, Saulkrastu nov.,  

nekustamā īpašuma    nodokĜu  parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā. 

5. Par servitūta  līguma noslēgšanu. 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Zahvatalovu. 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu SeĜivjorstovu. 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Buku. 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Hildu Elvīru Bodnieci. 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Līgu Barkāni. 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mareku Pokrovski. 

12. Par zemes nomas līguma laušanu ar Jāni Garklāvu, Rolandu Reitupu, Oskaru 

Zviedri un Edgaru Zviedri. 

13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību “Saulkrastu Zvejnieku  

Biedrība”. 

14. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA “Remora”. 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Guru Media”. 

16. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA “Mare sports”. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā. 

18. Par zemes vienības Ceturtā iela 54, VEF Biėernieki, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., piekritību un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

19. Par zemes vienības “Priedes 68”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,  

piekritību   un   reăistrāciju zemesgrāmatā. 

20. Par zemes vienības Trīsdesmit piektā iela 6B, Pabaži, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., piekritību un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

21. Par zemes vienības Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., piekritību un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

22. Par zemes vienības “Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un    reăistrāciju zemesgrāmatā. 

23. Par zemes vienības Komētas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., piekritību un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

24. Par zemes vienības KapteiĦu iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., piekritību un reăistrāciju zemesgrāmatā. 

25. Par nekustamā  īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances. 



26. Par nekustamā  īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances. 

27. Par adreses piešėiršanu. 

28. Par adreses piešėiršanu. 

29. Par adreses piešėiršanu. 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešėiršanu un lietošanas 

mērėa   noteikšanu. 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešėiršanu un lietošanas 

mērėa noteikšanu. 

32. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

33. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

34. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

35. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, nosaukumu 

piešėiršanu un  lietošanas mērėu noteikšanu. 

36. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

37. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

38. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

39. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

40. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

41. Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojuma piemērošanu. 

Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu izskatīšanu 

 
42. Par grozījumiem 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos  Nr.9 „ Grozījumi 

2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos  Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu 

Saulkrastu novadā”. 

43. Par Domes lēmuma atcelšanu. 

44. Par atĜaujas izsniegšanu. 

45. Par īpašuma Krasta ielā 11 lietošanas mērėa maiĦu. 

46. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 

redakciju. 

 

Par finanšu komitejas  lēmumu izskatīšanu 

 

47. Par izmaiĦām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos (Saulkrastu 

bibliotēkas vadītājas V.Stūrmanes 19.06.2012.iesniegums). 

48. Par BJDC „Saulespuėe” ieĦēmumu pozīcijas „Līdzfinansējums” palielināšanu 

un izdevumu daĜas palielināšanu vasaras projekta „Es dabā” nodrošināšanai (BJDC 

„Saulespuėe” vadītājas I.Feldmanes 18.06.2012.iesniegums). 

49. Par pašvaldības budžeta ieĦēmumu un izdevumu palielināšanu (projektu 

vadītājas A.Līces 27.06.2012.iesniegums un projektu koordinatores E.Latvenas 

10.07.2012.iesniegums).  

50. Par papildus līdzekĜu piešėiršanu izdevumu pozīcijā „Dažādi darbi 

tautsaimniecībā-SKS” publisko tualešu apsaimniekošanai (finansista G.Vīganta 

02.07.2012.iesniegums). 



51. Par līdzekĜu piešėiršanu izdevumu pozīcijā „Projekts LED” būvuzraudzības 

pakalpojumu nodrošināšanai (finansista G.Vīganta 02.07.2012.iesniegums). 

52. Par avārijas situāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” pagrabstāvā (PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 03.07.2012.iesniegums). 

53. Par Saulkrastu novada domes izmantojamā autotransporta nodošanu bez 

atlīdzības (izpilddirektora A.ArĦa 03.07.2012.iesniegums). 

54. Par līdzekĜu piešėiršanu monitora un printera iegādei (IS administratora 

E.Garanča 06.06.2012.iesniegums). 

55. Par grozījumiem 25.08.2010. domes iekšējos noteikumos „Saulkrastu novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” 

(vecākās ekspertes G.Janemanes 05.07.2012.iesniegums). 

56. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā (Sociālā dienesta vadītājas p.i. 

K.ĥesterovas 09.07.2012.iesniegums). 

57. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu 

resursus” (vecākās ekspertes G.Janemanes 06.07.2012.iesniegums). 

58. Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem (vecākās ekspertes 

G.Janemanes 09.07.2012.iesniegums). 

59. Par pašvaldības iestādes „Kapu saimniecība” sniegto pakalpojumu 

izcenojumiem (vecākās ekspertes G.Janemanes 05.07.2012.iesniegums). 

60. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 27.08.2008.lēmumā „Par maksas 

noteikšanu dokumentu noformēšanai un izsniegšanai” (protokols Nr. 13 §51) . 

61. Par deleăēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

(juriskonsultes H.Bilas 11.07.2012.iesniegums). 

62. ZiĦojums par Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta pusgada izpildi 

(G.Vīganta 11.07.2012. iesniegums). 

63. Par labiekārtošanas nodaĜas budžeta grozījumiem (labiekārtošanas nodaĜas 

vadītājas I.Jurkevičas 09.07.2012. iesniegums). 

64. Par speciālā budžeta ieĦēmumu pozīcijas „AutoceĜu fonds” palielināšanu 

(finansista G.Vīganta 11.07.2012. iesniegums). 

Citi jautājumi 

 

65. Par līdzekĜu piešėiršanu basketbola groza iegādei (domes priekšsēdētāja 

vietnieka N.Līča iesniegums). 

66. Par domes priekšsēdētāja atvaĜinājumu (domes priekšsēdētāja E.Grāvīša 
iesniegums). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


