
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Domes zāle             Nr.20/2020 

2020. gada 30.jūnijs plkst. 14:00 

 

1. Par domes 30.06.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.05.2020. domes sēdes un 03.06.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par lietošanas mērķa maiņu  

4. Par Saulkrastu novada domes Būvvaldes 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.36§2 atcelšanu daļā 

un labvēlīga administratīvā akta izdošanu  

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/  

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

9. Par Satiksmes ministrijai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

10. Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

11. Par peldvietas “Rūķīši” statusa likvidēšanu  

12. Par Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 14.maija  lēmuma “Par atteikumu akceptēt 

būvniecības ieceri ”Žoga novietošana Rīgas ielā 13, Saulkrastos”” atstāšanu spēkā  

13. Par saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu  

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Finanšu komitejas lēmumi 

18. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances  

19. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu ELFLA projektam "Saulkrastu novada grants ceļu 

pārbūve” īstenošanai  

20. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

rezultātu apstiprināšanu  

21. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu, nolikuma precizēšanu un jauna konkursa izsludināšanu  

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

23. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklei A.Aparjodei  

24. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā  

25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu trim projektiem "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai"  

26. Par grozījumiem Sociālo pabalstu 2020.gada izdevumos  

27. Par grozījumiem Administrācijas budžeta 2020.gada izdevumos  



 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

28. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles noteikumos apstiprināšanu  

29. Par 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1745 “Par izziņas 

izsniegšanu SIA “Saulkrastu tenisa klubs”” atcelšanu, un par izziņas izsniegšanu SIA 

„Saulkrastu tenisa klubs”  

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

noteikšanu  

31. Par grozījumu izdarīšanu 24.04.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1714 “Par Saulkrastu novada 

domei piekritīgo zemes vienību  uzņemšanu pašvaldības bilancē”  

32. Par iekšējo noteikumu "Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību Saulkrastu 

novada pašvaldībā"  

33. Par reorganizāciju iestādē Saulkrastu novada dome un Saulkrastu tūrisma informācijas centrā  

34. Par iestādes “Jauniešu māja” un iestādes “Saulkrastu sporta centrs” reorganizāciju  

 

 


