DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2018.gada 30.maijā plkst.15:00

Nr.7/2018

1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 25.04.2018. domes sēdes lēmumu
izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par adreses piešķiršanu
3. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
4. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Aizvēji”
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs”
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MOMI”
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Unisolo”
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Liedis”
14. Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu
15. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” apstiprināšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
17. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
18. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskās daļas saskaņošanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
19. Par līguma slēgšanu ar privātpersonu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
20. Par līguma slēgšanu ar privātpersonu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
21. Par līguma slēgšanu ar privātpersonu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu personai
23. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu personai
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu personai
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu personai
26. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu personai
27. Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
2017.gada atskaites apstiprināšanu
28. Par iekšējo noteikumu “Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā”
apstiprināšanu

Finanšu komitejas lēmumi
29. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumu 2013.gada 25.septembra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
30. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija nolikumā
“Juridiskās nodaļas nolikums”” apstiprināšanu
31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos
noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu
32. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra
iekšējos noteikumos Nr.1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums”” apstiprināšanu
33. Par grozījumiem Telpu nomas maksas cenrādī Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādēs
34. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšana Saulkrastu novadā”
realizāciju
35. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
36. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās
kāpas teritorijā” realizēšanai
37. Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” realizāciju
38. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
39. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
40. Par grozījumiem Sociālo pabalstu budžetā
41. Par grozījumiem Saulkrastu Tūrisma informācijas centra budžetā
42. Par finansējuma piešķiršanu Bērnu tiesību aizsardzības dienas pasākumam
43. Par dotācijas piešķiršanu aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
44. Par finansējuma piešķiršanu no speciālā budžeta līdzekļiem jaunu koka elementu izbūvei
45. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Coast4us” realizēšanai
46. Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos
47. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
48. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –
pārdošanas līguma noslēgšanu
49. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24 Rīgā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
50. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
51. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
52. Par zemes īpašuma ,,Vēsma 218’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
53. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
54. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
55. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
56. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu (sporta
grupiņas) remontdarbiem
57. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstā

