DOMES SĒDES NR.7/2015
DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2015.gada 27.maijā plkst.15:00
1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes sēdes
lēmumu izpildi
Nekustamo īpašumu jautājumi
2. Par pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu novada domes 25.09.2013. lēmuma „Par
pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu
3. Par administratīvā akta atstāšanu spēkā
4. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanaspārdošanas līguma noslēgšanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
7. Par adreses piešķiršanu
8. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
9. Par zemes nomas līguma vienpusēju izbeigšanu ar JEKEST HOLDING LLC
10. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /v.uzv. dzēsts/
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa iela 3,
Saulkrastos, dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu /v.uzv. dzēsts/
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /v.uzv. dzēsts/
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /v.uzv. dzēsts/
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
16. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē
17. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
18. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
19. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
20. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājumi
21. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saulkrastu novadā” izdošanu
22. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu
Sociālo jautājumu komitejas jautājumi
23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
24. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” izdošanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas jautājumi
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv. dzēsts/
26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv. dzēsts/
27. Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2014.gada atskaites apstiprināšanu

Finanšu komitejas jautājumi
28. Par Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanas kārtību un vienota īres līguma projekta apstiprināšanu
29. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra iekšējos noteikumos
Nr.5 „ Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu”
30. Par Vērtēšanas komisijas sastāvu un projektu konkursa norises termiņa noteikšanu
31. Par grozījumiem Labiekārtošanas nodaļas budžeta izdevumos informatīvo stendu
iegādei
32. Par grozījumiem Labiekārtošanas nodaļas budžeta izdevumos maršrutu grafiku zīmju
iegādei
33. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis” budžetā
34. Par līdzekļu piešķiršanu vienreizējā pabalsta izmaksai
35. Par grozījumiem VJMMS budžetā
36. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžeta izdevumos
37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu VJMMS budžetā
38. Par finanšu līdzekļu pārcelšanu caurteku nomaiņai
39. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
40. Par līdzfinansējuma piešķiršanu deju grupai “Desperado” dalībai skolēnu dziesmu un
deju svētkos
41. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases PII “Rūķītis” telpu remontdarbu realizācijai
42. Par grozījumiem speciālā budžeta izdevumu pozīcijās
43. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
Citi jautājumi
44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca”
45. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolas budžetā
46. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
47. Par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” grāmatvedības bilancē
48. Par Saulkrastu novada domes 30.10.2013. lēmuma “Par pilnvaroto pārstāvi Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrībā” atcelšanu
49. Par domes sēdes pārcelšanu

