
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

 Sēde sasaukta Domes zāle             Nr.11/2020 

2020.gada 25.marts plkst. 14:00 

 

1. Par domes 25.03.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.02.2020. domes sēdes un 11.03.2020. un 

12.03.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/  

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

6. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursu  

7. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā  

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķinu  

9. Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 135, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

12. Par 2020.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2020 “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” 

precizēšanu  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

13. Par līguma noslēgšanu ar SIA „DEI GRATIA” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu  

14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

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

pakalpojuma nodrošināšanu  

16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Finanšu komitejas lēmumi 

18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”  

19. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

20. Par stadiona nomas maksas apstiprināšanu  

21. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžeta plānā braucienam uz Europiādi  

22. Par projekta “Nordplus Junior 2019” ieņēmumu un izdevumu palielināšanu  

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos  

24. Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos  

25. Par līdzekļu piešķiršanu projektam „Saulkrasti OPEN”  



26. Par papildus finansējuma paredzēšanu Vēlēšanu komisijai 2020.gada budžetā  

27. Par Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu vidējā termiņa programmu 

2020.-2022. gadam.  

28. Par nolikuma “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā” 

apstiprināšanu un konkursa īstenošanu 2020. gadā.  

29. Par lietošanas mērķa maiņu  

30. Par neapbūvēta zemes īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atvasināšanu 

un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

31. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  

32. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  

33. Par iemērītās platības apstiprināšanu  

34. Par līdzekļu piešķiršanu skeitparka atjaunošanai Zvejniekciema stadionā  

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

36. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” izdošanu 

37. Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

 


