DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2018.gada 25.jūlijā plkst.14:00

Nr.11/2018

1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 27.06.2018. domes sēdes
lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
4. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par līguma noslēgšanu par elektroapgādes objekta būvniecībai nepieciešamās zemes
lietošanas tiesību aprobežojumiem
9. Par nekustamo īpašumu Vidrižu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu novads
10. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums”” apstiprināšanu
11. Par nekustamo īpašumu Raiņa iela 16, Saulkrasti
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
13. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu
komunālserviss” projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”
realizācijai
14. Par domes lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei” precizēšanu
15. Par projekta “Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2018” ieņēmumu un izdevumu
apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
17. Par papildus līdzekļu piešķiršanu mēbeļu uzstādīšanai PII “Rūķītis” jaunajās telpās
18. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
19. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
20. Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca”
21. Par projekta “Nordplus Junior” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
22. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšana” īstenošanai
23. Par SIA /nosaukums/ zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos
24. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
25. Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā
26. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Straumes”) izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (īpašumā “Ķīšupes mežs”) izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala ,,Vēsma 218’’, Vēsma,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

