
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2018.gada 27.septembrī plkst.15:00

Nr.16/2018

1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 29.08.2018. 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 īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/
8. Par zemes nomas līgumu ar SIA “Mare sports”
9. Par apmežošanas atļauju
10. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas –

pārdošanas līguma noslēgšanu
11. Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 5/2018

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” precizēšanu

12. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” apstiprināšanu

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
13. Par nodomu protokola „Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidošanā

un pakalpojumu sniegšanā” noslēgšanu ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija”

14. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
15. Par  līguma slēgšanu  ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības

pakalpojuma nodrošināšanu
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
19. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
20. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/

Finanšu komitejas lēmumi
21. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
22. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta izdevumos jauna gājēju tilta būvniecībai
23. Par projekta “Dzīvo Saulkrastos veselīgi” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu
24. Par Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Saulkrastu sociālā dienesta apmācībām
26. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2018.gada budžeta izdevumos
27. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2018.gada budžeta

izdevumos
28. Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Zvejniekciema vidusskolai
29. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018. gada 29.augusta lēmumā Nr.753



30. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžeta izdevumos skolēnu transporta
pakalpojumiem

31. Par izglītības iestāžu izmaksu tāmes apstiprināšanu
32. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr.471 “Par

Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”

33. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla
palielināšanu

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudu dzēšanu
38. Par nedzīvojamo ēku izslēgšanu no bilances
39. Par dalību Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā

„Sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu “Ieguldījums sporta un
atpūtas bāzes "Aģe" izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”

40. Par ielas apgaismojuma būvprojekta izstrādi
41. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
42. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
43. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
44. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu
45. Par pašvaldības neapdzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādēm
46. Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
47. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
48. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
49. Par saistošo noteikumu “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra

saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
audzēkņiem”” apstiprināšanu

50. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām

51. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
52. Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu


