
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

 Sēde sasaukta Domes zāle        Nr.33/2019 

2019. gada 23. decembris plkst. 11:00 

 

1. Par domes 23.12.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.11.2019. domes sēdes un 11.12.2019. 

ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

5. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

6. Par grozījumiem un papildinājumiem 2011.gada 7.jūlija zemes nomas līgumā  

7. Par zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

8. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

9. Par adreses maiņu  

10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

11. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  

12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Finanšu komitejas lēmumi 

13. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  

14. Par grozījuma iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikumā apstiprināšanu  

15. Par Saulkrastu novada domes lēmumu atcelšanu  

16. Par Amatu kataloga apstiprināšanu  

17. Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā apstiprināšanu  

18. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā apstiprināšanu  

19. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos 

apstiprināšanu  

20. Par Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumu apstiprināšanu  

21. Par debitoru parāda norakstīšanu  

22. 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  

23. Par pašvaldībai piederošas būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances  

24. Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu slimnīcas lifta uzstādīšanu 2020.gadā  

25. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un par zemes īpašuma 

nomaksas pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu  



26. Par pašvaldībai piederošo īpašumu izslēgšanu no grāmatvedības bilances  

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu 

sadaļā  

28. Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā  

29. Par izmaiņām Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

30. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vidējā termiņa darbības stratēģijas 

apstiprināšanu  

31. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu brīvpusdienām  

32. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1368 “Par 

zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu,adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu”  

 


