
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
 

 Sēde sasaukta Domes zāle         Nr.30/2020 

2020. gada 30. septembris plkst. 14:00 

 

1. Par domes 30.09.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.08.2020. domes sēdes un 14.09.2020. un 

25.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par nenotikušu izsoli  

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

5. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības  

6. Par grozījumiem 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1841   

7. Par adreses precizēšanu  

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

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

adreses likvidēšanu  

10. Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projekta 

apstiprināšanu un ieceres veidot mežaparku akceptēšanu  

11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi   

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

12. Par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos  

13. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par izmaiņām pašvaldības finansēto Zvejniekciema vidusskolas pedagogu darba samaksā 

un papildus finansējuma piešķiršanu  

15. Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas 2020.gada budžetā  

16. Par grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā  

17. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības apmaksāto pedagogu darba algas likmēs  

18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolā”” apstiprināšanu 

19. Par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības bilancē  

20. Par zemes īpašuma izslēgšanu un jaunu zemes īpašumu uzņemšanu pašvaldības 

grāmatvedības bilancē   

21. Par mežaudzes platības precizēšanu un mežaudzes uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības 

bilancē   

22. Par zemes vienības pārcelšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

23. Par zemes īpašuma platības precizēšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

24. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu  

25. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija iekšējos 

noteikumos Nr.IeN 11/2020 “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” 

apstiprināšanu  

26. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  



27. Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu novada būvvaldē  

28. 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  

29. Par grozījumu veikšanu ielu apgaismojuma budžeta plānā  

30. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolas soma”  

31. Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā  

32. Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā  

33. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšanu” realizācijai  

34. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai  

35. Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai  

36. Par budžeta palielināšanu kompensācijām  

37. Par aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība"  

38. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve" 

realizācijai  

39. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atvasināšanu un  otrās 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

40. Par finansējumu Ziemassvētku dekorācijām  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

41. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja 

atbrīvošanu  

42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

43. Par Saulkrastu 26.08.2020. domes sēdes lēmuma Nr. Nr.1914 atcelšanu un Saulkrastu 

pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē atkārtotas izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

44. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās 

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

45. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai  

46. Par 29.07.2020. domes sēdes lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)  

 


