
DOMES SĒDES NR.8/2015 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2015.gada 26.jūnijā plkst.13:00 

  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes sēdes 

lēmumu izpildi 
 
Nekustamo īpašumu jautājumi 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
4. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances  
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /v.uzv./ 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /v.uzv./ 
7. Par nekustamā īpašuma “Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājumi 
8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

“Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu 
9. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu 

nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu 
Saulkrastu novadā” izdošanu 

10. Par 25.03.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 4/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” precizēšanu 

11. Par 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” precizēšanu 

12. Par 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā” precizēšanu 

13. Par ēkas daļas /adrese/ nojaukšanas termiņa pagarināšanu 
14. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012. gada 29. februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu 
novadā”” precizēšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas jautājumi 
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv./ 
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /v.uzv./ 

 
Finanšu komitejas jautājumi 

17. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu 
novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu   

18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 31.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā” izdošanu 

19. Par izlīguma noslēgšanu ar /v.uzv./ 
20. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Tiesu administrāciju  
21. Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos  
22. Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādī  



23. Par 27.05.2015. domes lēmuma „Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA „Saulkrastu 
slimnīca”” (prot.Nr.7,§43) atcelšanu 

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” 
25. Par debitora parāda norakstīšanu  
26. Par pacēlāja Upright TL37 norakstīšanu  
27. Par grozījumiem speciālā budžeta pozīcijās  
28. Par grozījumiem budžeta ieņēmumos un izdevumos  
29. Par grozījumiem VJMMS budžetā  
30. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā  
31. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”  
32. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu 

 
Citi jautājumi 

33. Par grozījumiem 05.05.2015. līgumā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli 
 


