
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību     Nr.4/2021 

2021. gada 24. februāris plkst. 14:00 

 

1. Par domes 24.02.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.01.2021. domes sēdes un 01.02.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

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

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

5. Par nekustamo īpašumu “Krasta priedes” un „Loči” lokālplānojuma  redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

6. Par lokālplānojuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

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

9. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā investīciju 

plāna apstiprināšanu  

10. Par detālplānojuma “Pēterupes līči” izstrādes uzsākšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.2055  

12. Par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbinieku darba apmaksas 

noteikšanu  

13. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu  

14. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējos noteikumos 

“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

15. 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  

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

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu  

17. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 

arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā"  

18. Par projekta "Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu 

teritorijā 2021. gadā" iesniegšanu Valsts zivju fonda projektu konkursā  

19. Par investīciju projekta "Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26" iesniegšanu 

Vides aizsardzības un attīstības ministrijai izvērtēšanai valsts aizdevuma piešķiršanai 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai  

20. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  



21. Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr. 2077 “Par nekustamo īpašumu 

lietošanas mērķa noteikšanu’’ precizēšanu  

22. Par reorganizācijas plāna konstatējuma/lēmuma daļas apstiprināšanu  

23. Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr.2068 atcelšanu un par rezerves fonda 

zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai  

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

25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (pie Katrīnbādes ielas, pludmalē)  

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (Katrīnbādes iela 2)  

27. Par līguma izbeigšanu par lokālplānojuma “Ciemgaļi” izstrādi un jauna līguma noslēgšanu 

un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu  

28. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē  

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

30. Par ielu un ceļu segumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

31. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2021.gadam  

32. Par dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un dzīvojamai 

mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu  

 


