
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību      Nr.35/2020 

2020. gada 25. novembris plkst. 14:00 

 

1. Par domes 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2020. domes sēdes, 04.11.2020 un 

11.11.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par pašvaldības primārā investīciju projekta "Bērzu ielas izbūve, Saulkrastos" realizāciju  

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ (zemes gabals Raiņa ielas galā, 

pludmalē)  

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

ar /vārds, uzvārds/ 

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

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

8. Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

nodošanu atsavināšanai  

9. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A, Saulkrastos, nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

10. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 17, 

Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu  

11. Par lokālplānojuma  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Jaunsaules”, 

Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu  

12. Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu  

13. Par projekta "Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 

nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību" realizāciju  

14. Par asfaltētās velotrases un aktīvā atpūtas parka Noliktavas ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu 

novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei ,,Saulkrastu sporta un ģimenes 

centrs”  

15. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 82B, 

Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu  

16. Par publiskas personas bruģēta laukuma nomas tiesību izsoles organizēšanu (pie Tūrisma 

informācijas centra)  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

17. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 2020.gada 

16.oktobra lēmumu Nr.2  

Finanšu komitejas lēmumi 

18. Par izmaiņām Saulkrastu novada bāriņtiesā 2020.gada budžetā  

19. Par grozījumiem Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” 2020.gada budžeta plānā  

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

21. Par 2015.gada 30.septembra iekšējo noteikumu Nr. IeN6/2015 “Iekšējie darba kārtības 

noteikumi” atcelšanu  



22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējos 

noteikumos Nr.14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību Saulkrastu 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu  

23. 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  

24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu novadā 

var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai” apstiprināšanu  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

25. Par grozījumiem 28.10.2020. domes sēdes lēmumā Nr. 1981“Par 29.07.2020. domes sēdes 

lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles 

organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)”  

26. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu  

27. Par Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2020.gadā  

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

29. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu un  nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

30. Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 27/2020 “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” precizēšanu  

31. Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā  

 


