
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2018.gada 25.aprīlī plkst.15:00 

Nr.5/2018 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.03.2018. domes sēdes un 

11.04.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
2. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DDEntertainment” 
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ARTHA projekti” 
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
7. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu 

8. Par atkārtotu Dzīvokļa komisijas lēmuma izskatīšanu 
9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Saulkrastu sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra, 

Stirnu ielā 23a, būvprojekta izstrādei 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
10. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
11. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
12. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
16. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 
17. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu 

18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību  Saulkrastu 
novadā”” apstiprināšanu 

19. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā”” apstiprināšanu 

20. Par budžeta grozījumiem Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas budžetā 
21. Par līdzekļu  piešķiršanu projekta “Cult-RInG” pieredzes apmaiņas braucienam 
22. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
23. Par budžeta grozījumiem 
24. Par kredīta ņemšanu un pašvaldības dotācijas piešķiršanu 
25. Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
26. Par 2017. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
27. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam 



28. Par Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas struktūras izmaiņām 
29. Par pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
31. Par pašvaldības īpašumu platību precizēšanu 
32. Par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē 
33. Par Darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu novada izglītības iestādes Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas arodorganizācija un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienības daļām 
35. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
36. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 


