
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību      Nr.38/2020 

2020. gada 29. decembris plkst. 14:00 

 

1. Par domes 29.12.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.11.2020. domes sēdes, 30.11.2020. un 

22.12.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā rīcības un 

investīciju plāna apstiprināšanu  

4. Par piešķirtā finansējuma atmaksu biedrībai “Saulkrasti Adventure”  

5. Par lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

6. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 

82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9,Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu  

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

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

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” un atbrīvošanu no zemes 

nomas maksas nesezonas mēnešos  

10. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, nodošanu atsavināšanai  

11. Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

12. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

13. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

14. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

15. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

18. Par lietošanas mērķa maiņu   

19. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’  

20. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu  

21. Par adreses maiņu un likvidēšanu  

22. Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2020 “Grozījumi Saulkrastu 

novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību 

Saulkrastu novadā”” precizēšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai 

24. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.IeN 1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikums” apstiprināšanu  



25. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi  2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtībā, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 

mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu  

26. Par debitora parāda norakstīšanu  

27. Par grozījumiem pašvaldības iestādes “ Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” un  

“Saulkrastu kultūras centrs’’ amatu sarakstā  

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

29. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 

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

2020.gada budžetu”” izdošanu  

30. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu  

31. Par bērnu rotaļu laukuma vienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma organizēšanu 

(pie Baltās kāpas un Saulkrastu Mežaparkā)  

32. Par izvērtēšanas komisijas izveidi  

33. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  

34. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālo pabalstu sadaļā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

35. Par pašvaldības mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas 

centra Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

36. Par pašvaldības mantas- bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes 

Rīgas ielā 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

37. Par atļauju savienot amatus Saulkrastu bāriņtiesas loceklei S.Veismanei  

38. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu  

39. Par grozījumiem 29.04.2020. lēmumos Nr. 1714 “Par Saulkrastu novada domei piekritīgo 

zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē’’ un Nr.1715 ,,Par Saulkrastu novada domei 

piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē"  

40. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1406 ,,Par 

nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un izslēgšanu no pašvaldības 

zembilances’’  

41. Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos  

42. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada izdevumos par labiekārtošanas darbiem 

2020.gadā  

43. Par telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīca" telpu 

nomniekiem  

44. Par Saulkrastu novada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu pedagogu piemaksām 

 


