
 

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
31.10.2012.                                                                                                            �r. 14 

plkst. 15.00 
 

 

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

Par iesniegumu par nekustamo īpašumu jautājumiem izskatīšanu 

 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

3. Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”, domes sēdes protokola izraksts 

Nr.12§37, atcelšanu.  

4. Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu”, domes 

sēdes protokola izraksts Nr. 12§47, atcelšanu.  

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

6. Par pašvaldības ceļa atbrīvošanu. 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ā.B. 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.K. 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z. 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.B. 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.G. 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.O. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos. 

15. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē.  

16. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.03.2012. lēmumā “Par 

nekustamā īpašuma Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., domājamo 

daļu reģistrāciju zemesgrāmatā un adreses piešķiršanu”, domes sēdes 

protokola izraksts Nr.3§9. 

17. Par adreses piešķiršanu. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

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 nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

Par tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu izskatīšanu 

 
29. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Saulkrastu novada 

pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” apstiprināšanu. 

30. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Vienreizēja dzīvojamās 

telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu. 

31. Par detālplānojuma Rīgas ielā 23A izstrādes uzsākšanu. 

32. Par detālplānojuma zemes gabalam 370F izstrādes uzsākšanu. 

33. Par saistošo noteikumu „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. -2024. 

gadam” apstiprināšanu. 

34. Par dalību KPFI atklātā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. 

Par sociālo jautājumu komitejas lēmumu izskatīšanu 

 
35. Par īres tiesību piešķiršanu. 

36. Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

37. Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu. 

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

 

38. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu. 

 

Par finanšu komitejas  lēmumu izskatīšanu 

 

39. Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējumam. 

40. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Saulkrastu vidusskola). 

41. Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā (Zvejniekciema vidusskola). 

42. Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2013.gadā. 

43. Par grozījumiem 2012.gada budžeta plānā (Saulkrastu PII „Rūķītis”). 

44. Par papildus līdzekļiem (Saulkrastu PII „Rūķītis”). 

45. Par budžeta grozījumiem (Saulkrastu TIC). 

46. Par izmaiņām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos (Saulkrastu 

novada bibliotēka). 

47. Par budžeta grozījumiem (Labiekārtošanas nodaļa). 

48. Par budžeta grozījumiem (Nekustamo īpašumu nodaļa). 

49. Par budžeta grozījumiem (Būvvalde). 

50. Par grozījumiem Sociālā dienesta pabalstu sadaļas budžetā. 

51. Par debitoru parāda norakstīšanu. 

52. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ar projekta pieteikumu saistīto dokumentu 

izstrādei. 

53. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam. 



54. Par grozījumiem speciālā budžeta izdevumu pozīcijā. 

55. Par budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīciju palielināšanu. 

56. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (domes priekšsēdētāja E.Grāvīša 

iesniegums). 

57. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. 

saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Saulkrastu novada domes 2012.gada 

budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu. 

58. Par grozījumu Saulkrastu domes 06.06.2012. lēmumā. 

59. Par valsts autoceļu posmu pārņemšanu. 

60. Par Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

izveidošanu.  

61. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto rēķinu apmaksu. 

62. Par grozījumiem Kapu saimniecības budžetā. 

63. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Labiekārtošanas nodaļa). 

64. Par automašīnas RENAULT MASTER uzturēšanas un remonta izmaksām. 

65. Par automašīnas PEUGEOT 406 uzturēšanas un remonta izmaksām. 

66. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Saulkrastu vidusskola). 

67. Par līdzekļu piešķiršanu papildus darbu veikšanai. 

68. Par līdzekļu piešķiršanu topogrāfisko uzmērījumu veikšanai. 

69. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  Latvijas Orientēšanās Federācijai. 

 

 

 

 

 


