
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2017.gada 28.jūnija plkst.15:00 

Nr.10/2017 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.05.2017. domes sēdes un 21.06.2017. 

ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
4. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
7. Par adreses likvidēšanu 
8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

9. Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas 
izveidi pašvaldībā” 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
10. Par līguma noslēgšanu ar Ainu Bernau par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
11. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.marta iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 9/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības informācijas sistēmas 
lietošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

15. Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu 

16. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
17. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
18. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Zivju fonda finansēto projektu 

īstenošanai 
19. Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu novada dome” budžetā 
20. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
21. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
22. Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma procedūras organizēšanai 
23. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu 

vidusskolai 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
25. Par pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 

“Sernikon” 
26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 



27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
31. Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

32. Par zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

33. Par zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

34. Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
35. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 


