
 
DOMES  SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 

26.09.2012.                                                                                                            �r. 12 
plkst. 15.00 
 

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

2. Par atļauju savienot amatus (J.Lagūna iesniegums). 
 

Par iesniegumu par nekustamo īpašumu jautājumiem izskatīšanu 

 

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.J. zemes piekritību un reģistrāciju  
zemesgrāmatā. 

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.Č. zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.B.,J.T. un I.T. zemes piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.C., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu B.B. un I.L., zemes piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.P., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.L., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.A., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

12.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T.G., zemes piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda. 

13.  Par zemes vienības „Selga 251”, Selga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

14. Par zemes vienības „Ieviņas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., piekritību un          reģistrāciju zemesgrāmatā. 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  ar I.Č. 
16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  ar A.S. 
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu . 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 
27. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 
28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 
29. Par Saulkrastu novada domes 28.07.2010. lēmuma domes sēdes protokola 

izraksts Nr 8§15,  atcelšanu. 



30. Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
32. Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
33. Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.   
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.  
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.  
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.  
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.  
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
54. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
55. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma 

pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 
56. Par atteikumu samazināt zemes nomas maksu par pašvaldības zemes īpašuma 

Murjāņu iela 22 nomu. 

Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu izskatīšanu 

 

57. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.04.2011. iekšējos noteikumos  
Nr. 3 „Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

58. Par dalību Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 
apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā daudzveidība” projektu konkursā. 

59. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam pirmās 
redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

60. Par Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 
61. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 366F. 
62. Par krasta stiprinājuma projekta izstrādi. 

Par sociālo jautājumu komitejas lēmumu izskatīšanu 
 

63. Par ceļa izdevumu apmaksu. 

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

 

64. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu. 
 

Par finanšu komitejas  lēmumu izskatīšanu 

 



65. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2012.gadam apstiprināšanu. 

66. Par dotācijas piešķiršanu (SIA „Saulkrastu komunālserviss”). 
67. Par budžeta grozījumiem (Saulkrastu TIC). 
68. Par papildus līdzekļiem Saulkrastu vidusskolai.  
69. Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā (Zvejniekciema vidusskola). 
70. Par finanšu līdzekļu pārlikšanu (izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

iesniegums). 
71. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu basketbola groza uzstādīšanai Bērzu alejā 7. 
72. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” telpu 

Raiņa ielā 7 rekonstrukcijai. 
73. Par dotācijas piešķiršanu (finansista G.Vīganta iesniegums). 
74. Par grozījumiem 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”. 
75. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dalībai sociālā kampaņā „Latvija – zaļākā 

valsts pasaulē”. 
76. Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā (galvenās grāmatvedes M.Jansones 

iesniegums). 
77. Par papildus līdzekļiem projekta realizācijai (finansista G.Vīganta 

iesniegums). 
78. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu transporta izdevumiem (deputātes I.Kļaviņas 

iesniegums). 

 


