
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

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

Nr.8/2019 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.02.2019. domes sēdes un 11.03.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 
 

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

noteikšanu 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
6. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
8. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
11. Par atteikumu nodot nekustamo īpašumu atsavināšanai un par vienošanās noslēgšanu par 

grozījumiem 02.08.2016. zemes nomas līgumā 
12. Par zemes īpašuma Pļavas iela 32 (vecā adrese Pļavas iela 21), Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

13. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2016.gada 30.novembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 20/2016 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā ierobežo vai 
slēdz transportlīdzekļu satiksmi”” apstiprināšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
16. Par līguma neslēgšanu ar SIA „Crabs” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas 

izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
17. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

18. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 6/2015 “Iekšējie darba kārtības noteikumi”” apstiprināšanu 

19. Par Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmuma Nr. 49 „Par Saulkrastu 
novada domes izveidoto komisiju locekļu atlīdzības noteikšanu” atcelšanu 

20. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai pabalsta izmaksai 
21. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Leona 

Paegles ielā 4 
22. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Bīriņu 

ielā 3 
23. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
25. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursu 
26. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas 

valdes sastāvā 



27. Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 
28. Par projektu “Neibādes parka un Saulkrastu estrādes pārbūve”. 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

29. 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 

30. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli 
31. Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
32. Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 


