
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 Sēde sasaukta Domes zāle         Nr.32/2020 

2020. gada 28. oktobrī plkst. 14:00 

 

1. Par domes 28.10.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.09.2020. domes sēdes un 15.10.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

3. Izglītības darba speciālistes R.Urtānes informācija par aptaujas rezultātiem  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals pie peldvietas 

Koklītes)  

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals Raiņa ielas 

galā, pludmalē)  

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

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

10. Par dotācijas piešķiršanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība”  

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

īpašuma izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)  

12. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

13. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu  

14. Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

15. Par saistošo noteikumu “Grozījums 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

”Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

16. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

 

Finanšu komitejas lēmumi 

17. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Saulkrastu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu  

18. Par primārā investīciju projekta "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā 1.un 2 kārta" realizāciju  

19. Par projekta “Nordplus Junior 2020” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

20. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

21. Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu  

22. Par finansējuma paredzēšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei gājēju infrastruktūrai no 

Zvaigžņu ielas līdz “Saules tiltiņam”, Saulkrastos un Saulrieta takas noejai uz Bērzu ielu  

23. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 

nodibinājumiem””  



24. Par iekšējo noteikumu Grozījumi 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos “Iestādes 

“Saulkrastu novada dome” nolikums” apstiprināšanu  

25. Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Sporta un ģimeņu centrs” amatu sarakstā  

26. Par pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” diennakts sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma maksas paaugstināšanu  

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pievienotā vērtības nodokļa nomaksai  

28. Par debitora parādu norakstīšanu BDR sporta biedrības Ķeizarmežs  

29. Par saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 

Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

30. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai  

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

saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu”” izdošanu  

32. Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2020.-2022.gadam  

33. Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu  

34. Par Saulkrastu pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.09.2020.  

35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

36. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

37. Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu  

38. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

39. Par jauna īpašuma uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

40. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžeta plānā  

41. Par sadarbību jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam izstrādē  

42. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos  

43. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  

44. Par līdzekļu paredzēšanu 2021. gada budžetā estrādes rekonstrukcijai  

 


