
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību     Nr.10/2021 

2021. gada 26.maijs plkst. 14:00 

 

1. Par domes 26.05.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.04.2021. domes sēdes un 07.05.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par neapbūvēta zemes īpašuma Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

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

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

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

noteikšanu  

7. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

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

lietošanu”” apstiprināšanu  

9. Par detālplānojuma “Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu  

10. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Apiņi”  redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

11. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā “Pakavi”  

12. Par labojumiem 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.2228 “Par  zemes nomas līguma 

pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra”  

13. Par nekustamo īpašumu "Koklītes 1", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads  

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

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

Finanšu komitejas lēmumi 

15. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (Vidrižu 

iela 22A)  

16. Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nolikuma un 

amata saraksta apstiprināšanu  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

17. Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" vadītāja 

iecelšanu  

18. Par biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021. gadā 

atkārtotu izsludināšanu  

19. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Saules tiltiņa rekonstrukcija"  



20. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, Saulkrastos"  

21. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu vienam projektam "Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"  

22. Par grozījumiem Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju 

plānā  

23. Par adrešu piešķiršanu reālajā sadalē  

24. Par nosaukuma piešķiršanu  

25. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

26. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

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

28. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada 2021.gada plānotajos izdevumos  

29. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

 


