
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību     Nr.7/2021 

2021. gada 31. marts plkst. 14:00 

 

1. Par domes 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.02.2021. domes sēdes un 04.03.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi un kapitālsabiedrību gada pārskatiem  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par Saulkrastu novada pašvaldība nekustamā īpašuma (kad. Nr.80130033065)  zemes vienības 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nodrošinājuma valsts aģentūrai  

4. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos  

5. Par ielas nosaukuma maiņu  

6. Par adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu  

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

8. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

noteikšanu  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

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

noteikšanu  

12. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības likvidēšanu un izslēgšanu no grāmatvedības 

bilances  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

13. Par nolikuma "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos" apstiprināšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes mājas budžetam  

15. Par atteikumu piešķirt pabalstu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma kārtībā 

16. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021.gada 

konkursa izsludināšanu  

17. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu  projektam "Gājēju infrastruktūras izbūve Upes 

ielā” īstenošanai  

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala ,,Starpgabals 9’’, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 2/2019 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei”” apstiprināšanu  

20. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2020.gada 28.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  



21. Par 2020.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2020 “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” 

precizēšanu  

22. Par  grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā  

23. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas amatu sarakstā  

24. Par Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanu  

25. Par speciālās piemaksas noteikšanu un amatu saraksta apstiprināšanu ārkārtējās situācijas 

laikā  

26. Par grozījumiem 2021.gada Sociālā dienesta budžeta plānā  

27. Par grozījumiem 2021.gada Pašvaldības policijas budžeta plānā  

28. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

29. Par grozījumiem 2020. gada 25.novembra domes sēdes lēmumā Nr.2030 

(Prot.Nr.35/2020§12) "Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas 

dokumentu izstrādes uzsākšanu"  

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

31. Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

32. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim S.Petrikam  

33. Par Saulkrastu sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas kabinets” nolikuma 

apstiprināšanu  

34. Par grozījumiem PII “Rūķītis” darbinieka mēnešalgu sadalījumā 2021.gadā  

 


