
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

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

Nr.24/2018 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.11.2018. domes sēdes lēmumu izpildi  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
4. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām 
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
7. Par dzīvokļa īpašuma sadali un adreses piešķiršanu un likvidēšanu 
8. Par zemes īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par nedzīvojamo telpu nomu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

11. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu 

12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

15. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” apstiprināšanu 

16. Par iekšējo noteikumu “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles 
veikšanas kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

17. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 25.maija iekšējos 
noteikumos “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss”” apstiprināšanu 

18. Par papildus līdzekļu piešķiršanu aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
19. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada budžeta plānā 
20. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta plānā 
21. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
24. Par grozījumiem PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā 
25. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā 
26. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai biedrībai 

“Raiņa iela 3” 
27. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
28. Par līguma slēgšanu ar Salaspils novada domi un finansējuma piešķiršanu 
29. Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 
30. Par siltumtrases nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
31. Par videonovērošanas sistēmu nodošanu no pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs” bilances Saulkrastu novada Pašvaldības policijas bilancē 



32. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles 
organizēšanu 

33. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos 
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2018.gada budžetu”” izdošanu 

34. Par dotācijas piešķiršanu „Saulkrastu uzņēmēju biedrībai” 
 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

35. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
36. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
37. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
38. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
39. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 

budžeta plānā 
40. Par izdevumu paredzēšanu 2019.gada budžeta plānā 
41. Par Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā 


