
DOMES SĒDES NR.12/2016 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2016.gada 28.septembrī plkst.15:00 

 

 
Ar /…/ apzīmētais teksts satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.08.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” 
izdošanu 

4. Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos projekta nodošanu  
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
5. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mans lācis” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
6. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Skola mazajiem Poga” par pašvaldības līdzfinansēta 

privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
7. Par līguma noslēgšanu ar SIA „BeBelv” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
8. Par vienošanās noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” līgumā par pašvaldības 

līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
10. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
11. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

 

Finanšu komitejas lēmumi 
15. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa 

iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”” 
apstiprināšanu 

16. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var 
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 
darbiniekiem” apstiprināšanu 

17. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta 
iestādēs”” apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 
izdošanu 

19. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
nolikumā “Iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikums”” apstiprināšanu 



20. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2016.gadam (no 
01.09.2016.) apstiprināšanu 

21. Par naudas līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras veikšanai 
22. Par Saulkrastu pašvaldības īpašuma izslēgšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances 
23. Par grozījumiem Saulkrastu Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
24. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
25. Par grozījumiem Saulkrastu sociālo pabalstu budžetā 
26. Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā Zvejniekciema vidusskolai 
27. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” 
28. Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādē 

„Rūķītis” 
29. Par naudas līdzekļu paredzēšanu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā 
30. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
32. Par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 6.janvāra līgumā Nr.5.5/Li015 
33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles 
organizēšanu 

35. Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles 
organizēšanu 

37. Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

38. Par izmaiņām Skultes ostas valdē 
39. Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu ideju konkursā, projektu pieteikumā “ Hiking route along the Baltic sea 
coastline in Latvia – Estonia“ 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

40. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās 
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

41. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

42. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
43. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 31.08.2016. lēmumā „Par finansējuma 

piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai” 
44. Par adreses maiņu 
45. Par adreses maiņu 
46. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 

atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” 
precizēšanu 

47. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 


