DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2019. gada 29. maijā plkst. 14:00

Nr.12/2019

1. Par domes 29.05.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.04.2019. domes sēdes un 15.05.2019. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
4. Par adreses maiņu
5. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
6. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu
9. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
11. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par līguma neslēgšanu ar SIA „Crabs” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas
izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
13. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/
14. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
19. Par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu iestādes “Saulkrastu sporta centrs” darbiniekiem”
apstiprināšanu
20. Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
2014.gada 26.februāra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums””
apstiprināšanu
21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS)
pabalsta izmaksai
22. Par papildus līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas ierīces darbības atjaunošanai
23. Par meliorācijas grāvju uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
24. Par grozījumu veikšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos un
izdevumos

25. Par grozījumu veikšanu Administrācijas 2019.gada budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu
biedrībai “Baltijas skaņas”
26. Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā
27. Par grozījumiem projekta “Class exchange project elaboration between Saulkrasti Secondary
School and Lyseotie school” 2019.gada budžeta plānā
28. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
29. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” pretkorupcijas
pasākumu plāna 2019. - 2022.gadam apstiprināšanu
30. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
31. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
32. Par 2019.gada 7.marta lēmuma „Par 2019.gada 6.februāra Administratīvā akta „Maksāšanas
paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli Nr.19-5098” atstāšanu spēkā” atstāšanu spēkā
33. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”
34. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai
35. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu
36. Par grozījumiem domes 24.04.2019. lēmumā Nr. 1125 „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”
37. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdes lēmumā Nr.1110 „Par
zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu”
38. 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
39. Par grozījumu veikšanu “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” 2019.gada
budžeta plānā un dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
40. Par Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu
41. Par Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina
apstiprināšanu

