DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2019. gada 26. jūnijs plkst. 14:00

Nr.13/2019

1. Par domes 26.06.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.05.2019. domes sēdes lēmumu izpildi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /Vārds, Uzvārds/
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /Vārds, Uzvārds/
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Finanšu komitejas lēmumi
7. Par nolikuma “Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikums” apstiprināšanu
8. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada doms 2018.gada 31.oktobra iekšējos
noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”” apstiprināšanu
9. Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa amatu savienošanu
10. Par SIA „Saulkrastu Komunālserviss” valdes locekļa amatu savienošanu
11. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pabalsta izmaksai
12. Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu
13. Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ieņēmumu un
izdevumu apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžetā
15. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
Vēlēšanu komisijai darbības nodrošināšanai par papildus piešķirto finansējumu
16. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā
17. Par grozījumiem projekta “Latvijas skolas soma” 2019.gada budžeta plānā
18. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā
19. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada budžeta ieņēmumos un izdevumus 2019.gada
aizdevuma līgumiem
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
21. Par debitoru parāda norakstīšanu
22. Par projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ieņēmumu un izdevumu
apstiprināšanu
23. Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /Vārds, Uzvārds/
25. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu sarakstā
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
26. Par projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona
teritorijā” realizāciju
27. Par grozījumiem Saulkrastu novada Sociālā dienesta 2019.gada budžetā

28. Par zemes īpašuma Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
29. Par zemes īpašuma ,,Vēsma 40’’, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
30. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Zvejniekciemā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu (pie peldvietas ,,Koklītes’’)
31. Par pašvaldībai valdījumā esošās nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu (Vidrižu ielas galā)
32. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu (Bīriņu ielas galā)
33. Par /Vārds, Uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
34. Par /Vārds, Uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei
„Saulkrastu kultūras centrs”
38. Par 2018.gada 27.jūnija dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
39. Par grozījumiem projekta “Generation Z at School” 2019.gada budžeta plānā projekta
darbības nodrošināšanai
40. Par pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, valdes locekļu
atlīdzības noteikšanu
41. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem
42. Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”
43. Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Saulkrastu komunālserviss”
44. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos
noteikumos Nr.SN1/2019 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada
budžetu”” izdošanu

