
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2019.gada 27.februārī plkst.14:00 

Nr.6/2019 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.01.2019. domes sēdes, 30.01.2019. un 

13.02.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 
 

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

mērķa noteikšanu 
3. Par adreses likvidēšanu 
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
7. Par adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu 
8. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu 
9. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 
10. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 
12. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu 
13. Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu 
14. Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.  SN 16/2018 

“Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanu” precizēšanu 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
15. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei” apstiprināšanu 
16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

17. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
18. Par Zvejniekciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
19. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 
20. Par 10.klases izveidošanu 2019./2020. mācību gadā 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

21. Par iekšējo noteikumu apstiprināšanu 
22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos 

Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu 
23. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 

noteikumos Nr. IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, 
saskaņoti un noslēgti līgumi”” apstiprināšanu 

24. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 
noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 



25. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra noteikumos Nr. SN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto 
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”” apstiprināšanu 

26. Par jaunas nodaļas izveidošanu 
27. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu 
28. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 

komunālserviss” 
29. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu 
30. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances   
31. Par transporta būvju uzņemšanu pašvaldības bilancē 
32. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda  

 
Apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu un Finanšu komitejas lēmumi 

33. Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
34. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 
35. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 
36. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu 

 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
37. Par nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
38. Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu saraksta, kuriem noteikts 

amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 
39. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
40. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 

personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu 


