
SAULKRASTU NOVADA DOMES 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES  

DARBA KĀRTĪBA 
 

2020. gada 16. septembris       2020-FIN-9 

Domes zāle 

15:00 
 

1. Par 15.09.2020 Finanšu komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšanu    

2. Par "Saulkrastu sporta centrs" budžeta palielināšanu   

3. Par izmaiņām pašvaldības finansēto pedagogu darba apmaksā (Zvejniekciema 

vidusskola)    

4. Par izmaiņām pašvaldības finansēto pedagogu darba apmaksā (Zvejniekciema 

vidusskola)    

5. Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem (Zvejniekciema vidusskola)   

6. Par papildus finansējuma piešķiršanu pagarinātās dienas grupas skolotāja darba 

apmaksai (Zvejniekciema vidusskola)    

7. Par grozījumiem 2020.gada budžeta plānā (Zvejniekciema vidusskola)    

8. Par izmaiņām štatu sarakstā (Saulkrastu vidusskola)    

9. Par 2020.gada budžeta izmaiņām (Saulkrastu vidusskola)    

10. Par izmaiņām pedagogu amatu sarakstā (Saulkrastu vidusskola)    

11. Par 2020.gada budžeta izmaiņām (Saulkrastu vidusskola, 15.09)    

12. Par Saulkrastu vidusskolas interešu izglītības programmu ķīmijā    

13. Par jaunu interešu un izglītības programmu VJMMS    

14. Par izmaiņām VJMMS pedagogu darba algas likmēs    

15. Par nepieciešamību ievērot MK Noteikumu Nr.360 nosacījumus profesionālās 

ievirzes izglītības - VJMMS darbā    

16. Par izmaiņām Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.16   

17. Par papildus radušos neparedzētu izdevumu kompensēšanu (Saulkrastu slimnīca, 

automātisko durvju labošana)    

18. Par mežaudžu (Vecsīļi, Izgāztuve, Krasta iela 16A, Ostas zeme) uzņemšanu 

grāmatvedības bilancē      

19. Par īpašuma izslēgšanu un jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības bilancē 

("Ziedugravas", Ziedu iela, Ziedu iela 7)    

20. Par mežaudzes platības precizēšanu un jaunas mežaudzes uzņemšnu grāmatvedības 

bilancē (Ainažu iela 35A un Viļņu iela 6)    

21. Par zemes vienības pārcelšanu grāmatvedības bilancē (Pirmā iela uz Neibādes iela)    

22. Par īpašuma Starpgabals 19 platības precizēšanu    

23. Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums    

24. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija iekšējos noteikumos 

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

25. Par bāriņtiesas amata vietu izveidošanu un telpu nodrošināšanu    

26. Par Domes sēdes lēmuma Nr.1896 koriģēšanu    

27. Par papildus štata vietas izveidi (būvinspektors)    

28. Par Saulkrastu kultūras namā "Zvejniekciems" pagrabstāvā esošās telpas iznomāšanu    

29. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības privātuma politika” 

apstiprināšanu    

30. Par grozījumiem 2020 gada budžetā (Novada attīstības nodaļa)    

31. Par parāda summas sadalīšanu termiņos (par bērna ēdināšanu PII Rūķītis)    

32. Par zemes nomas līguma Ainažu ielā 13C pagarināšanu    



33. Par līdzekļu piešķiršanu projektam "Latvijas skolas soma"    

34. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Autostāvvietu un ietves izbūve 

Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai    

35. Par līdzekļu pārcelšanu (Saulkrastu pašvaldības policija)    

36. Par līdzekļu pārcelšanu (Saulkrastu pašvaldības policija)    

37. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu realizēšanu" realizācijai      

38. Par finansējumu RTU Inženierzinātņu vidusskolai    

39. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai    

40. Par līdzfinansējumu izglītības izdevumiem Rīgas Kristīgajā sākumskolā      

41. Par budžeta palielināšanu kompensācijām    

 


