
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Domes zāle        Nr.27/2020 

2020. gada 26.augusts plkst. 14:00 

 

1. Par domes 26.08.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.07.2020. domes sēdes un 30.07.2020. un 

17.08.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu   

4. Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei darba uzdevuma 

termiņa pagarināšanu  

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

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

6. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu  

7. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu  

8. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

9. Par publiskajā apspriešanā piedāvāto reorganizēto vispārējās izglītības iestāžu modeli  

10. Par izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā 2020./2021. mācību gadā  

Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

12. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

13. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu  

14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0008 izslēgšanu no Krasta ielas sastāva 

un nekustamā īpašuma Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  uzņemšanu bilancē  

15. Par projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” ieņēmumu un izdevumu 

apstiprināšanu  

16. Par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un izdevumu 

apstiprināšanu  

17. Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā  

18. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Atpūtas ielā 

2B  

19. Par nekustamā īpašuma – ēkas Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, daļas iznomāšanu, nomas tiesību izsoles organizēšanu, nomas sākumcenas noteikšanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

20. Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā  

21. Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu sociālajā dienestā  

22. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

apstiprināšanu  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

23. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu  



24. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai   

25. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  

26. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

27. Par konkursa izsludināšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā  

28. Par primāro investīciju projektu "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā" (1. un 2. kārta)  

29. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

30. Par Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu  

31. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu  

32. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu  

33. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē otrās izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

 


