
DOMES  SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 

 

29.08.2012.                                                                                                            Nr. 10 

plkst. 15.00 

 

1. Domes izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējās domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

2. Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

3. Par 30.05.2012. domes sēdes lēmuma (prot. Nr. 5 §116) „Par projekta 

„Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” 

pieteikumu” precizēšanu – projektu vadītājas A.Līces iesniegums. 

 

Par iesniegumu par nekustamo īpašumu jautājumiem izskatīšanu 

4. Par nekustamā  īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

5. Par nekustamā  nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

6. Par nekustamā  īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

7. Par nekustamā  īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

8. Par nekustamā  īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

9. Par Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda”, domes sēdes protokola izraksts Nr. 5§11,  

atcelšanu.  

10. Par Saulkrastu novada domes 23.12.2008. un 30.05.2012.  lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”, domes sēdes 

protokola izraksti Nr. 20§8 un Nr. 5§9,  atcelšanu.  

11. Par Saulkrastu novada domes 23.12.2008. un 30.05.2012.  lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”, domes sēdes 

protokola izraksti Nr. 20§9 un Nr. 5§10, atcelšanu. 

12. Par zemes īpašumu maiņas līguma noslēgšanu. 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa. 

18. Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu. 

20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos. 

26. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.11.2009. lēmumā “Par pašvaldībai 

piekritīgo zemi Saulkrastu pilsētā“, domes sēdes protokola izraksts Nr.13§9. 

27. Par zemes  īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances.  

28. Par adreses pieraksta formas precizēšanu.  

29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā. 

30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā. 

31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā. 



32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā. 

33. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā. 

34. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

35. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

36. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

37. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

38. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

39. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

40. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

41. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

42. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

43. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

44. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

45. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

46. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

47. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

48. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

49. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

50. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

51. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

52. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

53. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

54. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

55. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

56. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

57. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

58. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

59. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

60. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

61. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

62. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

63. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

64. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

65. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

66. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

67. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

68. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

69. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

70. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

71. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

72. Par zemes vienības piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

73. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

74. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

75. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu 

un  lietošanas mērķu noteikšanu. 

76. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

77. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

78. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

79. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 



80. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

81. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

82. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

83. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

84. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

85. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

86. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

87. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu izskatīšanu 

88. Par detālplānojuma „Sentimmas” izstrādes uzsākšanu. 

89. Par būvniecību Pārupes ielā 4, Saulkrastos. 

90. Par Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” telpu pārcelšanu uz 

Raiņa ielu 7. 

Par izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas lēmumu izskatīšanu 

91. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu. 

92. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtības pagarināšanu. 

93. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtības pagarināšanu. 

94. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtības pagarināšanu. 

95. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtības pagarināšanu. 

96. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 

 

Par finanšu komitejas  lēmumu izskatīšanu 

97. Par Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” budžeta grozījumiem. 

98. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Saulkrastu vidusskolas direktores 

V.Kalnakārkles 30.07.2012. iesniegums, izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

07.08.2012. un 14.08.2012. iesniegumi).  

99. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās. 

100. Par VJMMS budžeta grozījumiem (VJMMS direktores p.i. E.Širškovas 

08.08.2012. iesniegums). 

101. Par VJMMS budžeta grozījumiem (VJMMS direktores p.i. E.Širškovas 

09.08.2012. iesniegums). 

102. Par VJMMS reglamenta par mācību līdzfinansējuma 2012./2013. mācību 

gadam apstiprināšanu. 

103. Par papildus finanšu līdzekļu paredzēšanu darbinieku aizvietošanai. 

104. Par asfaltseguma remontdarbu veikšanu. 

105. Par grozījumiem pārējās ekonomiskā darbības budžetā. 

106. Par Saulkrastu novada domes budžeta grozījumiem. 

107. Par Zvērināta revidenta Māra Bierņa apstiprināšanu. 

108. Par deleģēšanas līguma grozījumiem. 

109. Par  nomas līguma noslēgšanu. 

110. Par iekšējo noteikumu „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi” 

apstiprināšanu. 

111. Par Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma jaunā redakcijā  apstiprināšanu. 

112. Par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu dzīvoklim Ostas ielā 19-11. 

113. Par papildus līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma līnijas remontdarbiem. 

114. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai. 

115. Par pārskatu „Par mērķdotāciju izlietojumu PSIA Saulkrastu slimnīca”. 

116. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu. 

 



Citi jautājumi 

117. Par 27.06.2012. lēmuma atcelšanu. 

118. Par deleģēšanas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


