
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

Sēde sasaukta Domes zāle             Nr.24/2020 

2020. gada 29.jūlijs plkst. 14:00 

 

1. Par domes 29.07.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2020. domes sēdes un 01.07.2020., 

13.07.2020. un 20.07.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu 

2019.gadam  

4. Par izmaiņām nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā  

5. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu  

6. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

7. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu  

8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  

9. Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

11. Par neapbūvēta zemes īpašuma Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atvasināšanu 

un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

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

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ un zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

19. Par publisko apspriešanu un vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju  

Finanšu komitejas lēmumi 

20. Par Raiņa ielas 8 lielās zāles telpu nomas aprēķina apstiprināšanu  

21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu rēķina apmaksai projekta “Saulkrasti OPEN” ietvaros  

22. Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas mācību līdzekļu iegādē  

23. Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" medicīnas palīgmateriālu iegādei  



24. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla 

palielināšanu  

25. Par Saulkrastu Sporta centrs trenera likmju apstiprināšanu  

26. Par debitoru parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība  

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu autoruzraudzības apmaksai kultūras nama “Zvejniekciems” 

1.stāva pārbūvei  

28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu valsts nodevu apmaksai  

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Skultes ostai valdījumā  

30. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2020.gada budžetu”” apstiprināšanu  

31. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

32. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo  

33. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””  apstiprināšanu  

34. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Krasta ielā 15 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu 

nov.  

35. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Ostas ielā 17 -9, Zvejniekciemā, Saulkrastu 

pag., Saulkrastu nov.  

36. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

37. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu  

38. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu  

39. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu  

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

41. Par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata izskatīšanu  

42. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “Kafijas pasaule”  

 


