
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2017.gada 26.jūlijā plkst.15:00 

Nr.12/2017 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.06.2017. domes sēdes un 

18.07.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par adreses likvidēšanu 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par valdes locekļa deleģēšanu Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 
7. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

8. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
9. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
10. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada 
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu 

12. Par Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu 
13. Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas budžetā 
14. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Hiking route along the Baltic sea 

costline Latvia – Estonia” realizācijai 
15. Par pašvaldības budžeta izmaiņām projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu 

novadā” īstenošanai 
16. Par grozījumiem pašvaldības ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas programmā 
17. Par izmaiņām iestādes “Jauniešu māja” budžetā 
18. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
19. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu 
20. Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas amata vietu sarakstā 
21. Par jaunas amata vietas izveidi Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
22. Par jaunas struktūrvienības izveidošanu iestādē “Saulkrastu novada dome” 
23. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” atbalstam 
24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”” izdošanu 

25. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 
26. Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu 
27. Par Administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 
28. Par Īpašumu izsoles komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 
29. Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 
30. Par būves uzņemšanu pašvaldības bilancē 
31. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar SIA 

“Pūces skola” 



32. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar /vārds, 
uzvārds/ 

33. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar /vārds, 
uzvārds/ 

34. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar biedrību 
“Saulkrastu pensionāru biedrība” 

35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” 
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
37. Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
39. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
41. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
43. Par zemes īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
45. Par zemes īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
46. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
47. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un 

nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/deklarēto dzīvesvietu 
48. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
49. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
54. Par vienošanās slēgšanu ar SIA “Getliņi EKO” pie līguma par pakalpojumu sniegšanu – 

sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” 
55. Par līguma slēgšanu ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi par informācijas sistēmas 

“Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu un ziņu aktualizēšanu 
56. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
57. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 


