DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2017.gada 29.novembrī plkst.15:00

Nr.19/2017

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.10.2017. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
7. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DMLV”
10. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
11. Par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 3.augusta zemes nomas līgumā
12. Par 2014.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma “Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi” atcelšanu
13. Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
14. Par palīdzības sniegšanu pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu un par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
16. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
17. Par Saulkrastu novada sabiedrības veselības veicināšanas plāna 2017.-2020. gadam izstrādi
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
18. Par līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs
„Matejs”” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
19. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Pūces skola” par pašvaldības līdzfinansēta bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
22. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
23. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
24. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
25. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
26. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru
27. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju
piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu
Finanšu komitejas lēmumi
28. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”” precizēšanu

29. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu
30. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””
apstiprināšanu
31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos
Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu
32. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
33. Par malkas iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem
34. Par grozījumiem Saulkrastu būvvaldes budžetā
35. Par grozījumiem Juridiskās nodaļas budžetā
36. Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā
37. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā
38. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
39. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
40. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā
41. Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
42. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
43. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas budžetā
44. Par USG iekārtas iegādi un pamatkapitāla palielināšanu pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”
45. Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai
46. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
47. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
48. Par budžeta grozījumiem
49. Par finansējuma paredzēšanu izglītojamo pārvadājumiem
50. Par īpašumu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē
51. Par īpašuma Grīņu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads uzņemšanu
pašvaldības grāmatvedības bilancē
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu /vārds, uzvārds/
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
54. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības
Saulkrastu novada domes pirmorganizāciju
55. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
57. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
60. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
61. Par grozījumiem Sociālās aprūpes mājas budžetā
62. Par grozījumiem mērķdotācijai 5.6.gadīgo mācību līdzekļiem
63. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts
meži”

