
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2019.gada 30.janvārī plkst.14:00 

Nr.3/2019 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.12.2018. domes sēdes, 09.01.2019. un 

16.01.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi  
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
1. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrastos, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
3. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
4. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis” 2019.gadam 
5. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” 
6. Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 
7. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikums”” apstiprināšanu 

8. Par domes deputātu atlīdzības noteikšanu 2019.gadam 
9. Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projekta iesniegšanu Latvijas 

Pašvaldību savienībā 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

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

11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
13. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
14. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
15. Par līguma noslēgšanu par medību tiesību nodošanu 
16. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām 
17. Par detālplānojuma “Jaunastras” izstrādes uzsākšanu 
18. Par detālplānojuma “Vainadziņi” izstrādes uzsākšanu 
19. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

20. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

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

22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
25. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

26. Par iekšējo noteikumu “ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta 
sacensībām” apstiprināšanu 



27. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” realizēšanai 

28. Par finansējuma piešķiršanu senioru deju kolektīvam “Saulgrieži” dalībai Eiropeādes 
festivālā 

29. Par finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas skolēnu tautisko deju kolektīvam 
“Saulīte” dalībai Eiropeādes festivālā 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
32. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  
33. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā 
34. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 

„Saulkrastu sports centrs” 
35. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 

„Saulkrastu kultūras centrs” 
 


