DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2018.gada 29.augustā plkst.14:00

Nr.14/2018

1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 25.07.2018. domes
sēdes, 08.07.2018. un 17.07.2018. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
2. Par adreses piešķiršanu
3. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
4. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
10. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai
11. Par apmežošanas atļauju
12. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu
13. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
16. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
20. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu
sarakstā
Finanšu komitejas lēmumi
21. Par jaunu īpašumu izveidošanu un mežaudžu uzņemšanu bilancē
22. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, trešās izsoles
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis””
apstiprināšanu
24. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
25. Par ūdensvada Pļavas un Kāpu ielās, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē
26. Par kanalizācijas tīkla Kāpu ielā, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē
27. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” moduļa tipa piebūves uzņemšanu bilancē
28. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē
29. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā
30. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā
31. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā

32. Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
33. Par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Saulkrastu novadā” budžeta līdzekļiem
34. Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā
35. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžetā izglītojamo pārvadājumiem
36. Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā
37. Par finansējuma piešķiršanu Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā
38. Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā
39. Par piekrišanas sniegšanu Skultes ostas pārvaldei saņemt aizdevumu
40. Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes zvejnieku
biedrība”
41. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu
konkursu
42. Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā
43. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
44. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
45. Par amata vietu likvidēšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”
46. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas atbrīvošanu no amata
47. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
amatā
48. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
49. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Baltkrieviju

