DOMES SĒDES NR.17/2015
DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2015.gada 25.novembrī plkst.15:00
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2015. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par pieminekļa statusa noteikšanu Neibādes kūrorta dibinātājam veltītajam
piemineklim
6. Par /v.uzv.dzēsts/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
7. Par /v.uzv.dzēsts/ īpašumā veiktās patvaļīgās būvniecības /adrese/ novēršanu
8. Par /v.uzv.dzēsts/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
9. Par /v.uzv.dzēsts/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
10. Par /v.uzv.dzēsts/ patvaļīgo būvniecību /adrese/
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
Finanšu komitejas lēmumi
12. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
13. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizācijas norises kārtību” apstiprināšanu
14. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi”” apstiprināšanu
15. Par iekšējo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 25.augusta
iekšējos noteikumos Nr.3 „ Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” apstiprināšanu
16. Par iekšējo noteikumu “Grozījums 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 Saulkrastu novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
18. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības noteikumi”” izdošanu
19. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” izdošanu
20. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu
21. Par grozījumiem Saulkrastu novada bāriņtiesas amatu sarakstā
22. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas personāla vadīšanas asociācija”
23. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes
locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības
izvirzīt valdes locekļus”” apstiprināšanu
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /v.uzv.dzēsts/
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /v.uzv.dzēsts/
27. Par debitora parāda norakstīšanu

28. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
29. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
30. Par nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu sastāvā esošu objektu norakstīšanu un
uzņemšanu bilancē.
31. Par papildus līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta
pozīcijās
32. Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
33. Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžetā
34. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
35. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
36. Par Sociālā dienesta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
37. Par grozījumiem struktūrvienības “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa”
budžetā
38. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Tautsaimniecība” budžetā
39. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Tautsaimniecība” budžetā
40. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
41. Par adreses piešķiršanu un iepriekšējās adreses likvidāciju
42. Par grozījumiem 29.07.2015. domes lēmumā “Par amata vietu izveidošanu uz noteiktu
laiku”
43. Par tehniskā projekta izstrādi
44. Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā
45. Par papildus līdzekļu piešķiršanu reformas nodrošināšanai
46. Par domes sēdes pārcelšanu

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

