
DOMES SĒDES NR.7  
DARBA KĀRTĪBA 

 
2013.gada 28.augustā Nr.10 
Sēdes sākums plkst. 15:00  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes sēžu 
lēmumu izpildi 

2. Par deputāta Igora Akulova pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma pamata 
3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
7. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

 
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANU 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
11. Par nekustamo īpašumu nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA „EO11” 
14. Par adreses maiņu 
15. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
17. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  
18. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  
19. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
20. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 
21. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu  
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu  

 
PAR TAUTSAIMNIECĪBAS, ATTĪSTĪBAS UN VIDES KOMITEJAS LĒMUMU IZSKATĪŠANU 
24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas” 
25. Par saistošo noteikumu „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada 

teritorijā” apstiprināšanu. 
26. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. -2024.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu  
 

PAR SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMU IZSKATĪŠANU 
27. Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

 
  PAR IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES LIETU KOMITEJAS 

LĒMUMU IZSKATĪŠANU 
28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
30. Par VJMMS reglamenta pār mācību līdzfinansējumu apstiprināšanu 

 



  PAR FINANŠU KOMITEJAS LĒMUMU IZSKATĪŠANU 
31. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 

maksas autostāvvietas lietošanu 
32. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
33. Par iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikuma apstiprināšanu 
34. Par zaudējumu atlīdzināšanu 
35. Par debitora parāda norakstīšanu 
36. Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžetā 
37. Par līdzekļu piešķiršanu gājēju tilta un koka laipu remontam 
38. Par izmaiņām pašvaldības 2013.gada budžetā 
39. Par izmaiņām pašvaldības iestādes „Sociālā aprūpes māja” 2013.gada budžetā 
40. Par VJMMS 2013.gada budžeta izmaiņām 

 



 


