DOMES SĒDES NR.6/2016
DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2016.gada 25.maijā plkst.15:00
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.04.2016. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
5. Par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
6. Par adreses piešķiršanu
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu
novadā”” izdošanu
8. Par nomināciju apbalvojumam konkursā „Lielais loms - 2016”
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
10. Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2015.gada atskaiti
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
precizēšanu
Finanšu komitejas lēmumi
12. Par pastāvīga elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu zemes gabalam Ainažu
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80130020372, un
grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā ar SIA “SINORA”
13. Par 30.03.2016. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.16 (prot.Nr.3/2016)
14. Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas
Dizaina Aģentūra”
15. Par vienošanās noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par zemes nomas maksas parāda
nomaksu
16. Par ielu segumu veidu un platību precizēšanu
17. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances
18. Par avārijas situācijas novēršanu, kanalizācijas remontu Ostas ielā 15
19. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu pilsētas bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa
iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu””
apstiprināšanu
20. Par Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
21. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu
novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu
22. Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
25. Par dalību SAM 3.3.1. trešā projektu iesniegumu kārtā
26. Par atbalstu Ekoskolu Jūras forumam Zvejniekciema vidusskolā

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
27. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2015. lēmumā Nr.7§2 „Par
pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu novada domes 25.09.2013. lēmuma „Par
pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu”
28. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē gājēju celiņa izbūvei Vidrižu ielā
29. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai
30. Par skolēnu pieteikšanos uz desmito klasi Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema
vidusskolā
31. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”
32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

