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 1. Par 16.10.2019. Finanšu komitejas darba kārtības apstiprināšanu  
 2. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi mazajās ostās  
 3. Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija"  
 4. Par ZZ Dats programmu uzturēšanas līgumu 2020. gadam  
 5. Par zemes Ainažu ielā 13A, izpirkšanu  
 6. Par grozījumiem Dzīvokļu komisijas nolikumā  
 7. Par grozījumiem Saulkrastu novada  pašvaldības darba atlīdzības nolikumā  
 8. 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  
 9. Par budžeta pieprasījumu Administratīvajai komisijai  
 10. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienests budžeta pabalstu sadaļā  
 11. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžeta plānā  
 12. Par grozījumiem 2019.gada PII Rūķītis budžeta plānā (Pamatlīdzekļi, mīkstais 
inventārs, mācību līdzekļi)  
 13. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā (bibliotēku 
krājumi, datori, mācību līdzekļi)  
 14. Par grozījumiem 2019.gada Saulkrastu vidusskolas budžeta plānā (Erasmus + 
KA201 projekts "STEM Innovations")  
 15. Par Saulkrastu vidusskolas telpu nomas maksas noteikšanu SIA "Baltic Restaurant 
Latvia"  
 16. Par līdzfinansējumu Zvejniekciema vidusskolas sporta zālei  
 17. Par finansējumu Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 
2020.gadā  
 18. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas 2019. gada budžeta plānā 
(NORDPLUS JUNIOR 2019)  
 19. Par grozījumiem projekta "Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā" 
2019.gada budžeta plānā  
 20. Par grozījumiem 2019. gada budžeta plānā (LIFE + programma)  
 21. Par izmaiņu apstiprināšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta 
ieņēmumos un izdevumos  
 22. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem norēķiniem uz 
01.09.2019.  
 23. Par grozījumiem 2019.gada budžeta plānā (Māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksa)  
 24. Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas budžeta plānā 
(Gājēju celiņa izbūve Raiņa ielā)  
 25. Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas budžeta plānā 
(Bioloģiskie aktīvi)  



 26. Par grozījumiem 2019. gada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas budžeta plānā 
(Ceļu fonds)  
 27. Par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019. gada budžetā (Ēdināšanas 
izdevumi, datorprogrammas, inventārs)  
 28. Par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019. gada budžetā (pārējie klasifikācijā 
neieskaitītie materiāli, ēku-telpu remonts)  
 29. Par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019.gada budžetā (Remontdarbi)  
 30. Par grozījumiem 2019. gada Sporta centrs budžetā (Trenažieri, inventārs)  
 
 
 
 


