
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2018.gada 28.februārī plkst.15:00 

Nr.2/2018 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.01.2018. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par adreses piešķiršanu 
4. Par adreses maiņu 
5. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
6. Par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
8. Par īres līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
11. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
12. Par administratīvā akta izdošanu 
13. Par elektrotīkla pieslēguma izmantošanas līguma slēgšanu 
14. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 
15. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
16. Par iepirkuma uzsākšanu ūdensvada un kanalizācijas izbūvei pie Baltās kāpas teritorijas 
17. Par Dzīvokļa komisijas lēmuma pārskatīšanu 
18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā” precizēšanu 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
19. Par sociālās aprūpes pakalpojuma cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA 

“Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 
 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 
21. Par līguma slēgšanu ar Ilzi Gabranovu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
26. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā 

  
Finanšu komitejas lēmumi 

27. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu 

28. 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 

29. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
iekšējos noteikumos “Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un 
izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

30. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā publicējama informācija par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu” apstiprināšanu 

31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra 
nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
33. Par Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores mēnešalgas 

apstiprināšanu 
34. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 
35. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

transporta iegādei 
36. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
37. Par papildus finansējuma piešķiršanu pabalsta izmaksai 
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
39. Par SIA “Pūces skola” parāda atmaksas grafika precizēšanu 
40. Par sociālā dzīvokļa īres maksas parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
41. Par Saulkrastu TIC suvenīru klāsta papildināšanu 
42. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 2018.gadam 
43. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 

personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu 

44. Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

45. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

46. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
47. Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu 
48. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
49. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
50. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
51. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
52. Par /vārds, uzvārds/ un nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
53. Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu saraksta, kuriem noteikts 

amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 
54. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākuma 

izpildītāja iecelšanu 
55. Par adreses piešķiršanu 
56. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
57. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 


