
DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 
 

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību          Nr.5/2020 

2021. gada 28. jūlijs plkst. 14:00 

 

1. Par domes 28.07.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2021. domes sēdes un 01.07.2021., 

06.07.2021. un 14.07.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

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

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “DD ENTERTAINMENT” (Bīriņu ielas galā, 

pludmalē)  

5. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Saules iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai  

6. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A apstiprināšanu  

7. Par detālplānojuma “Pēterupes līči” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai  

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu   

9. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, 29/512 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai  

10. Par zemes īpašuma “Brankšas” zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

noteikšanu  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

12. Par bijušā Sējas novada un Saulkrastu novada Sociālo dienestu reorganizāciju  

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

13. Par izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nosaukuma maiņu  

 

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

15. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim M.Iekļavam  

16. Par grāmatvedības datorprogrammu  

17. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

apstiprināšanu  

18. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu  

20. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

21. Par saistošo noteikumu “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu 

novadā” apstiprināšanu  



22. Par Saulkrastu novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās  

23. Par telpu nodošanu lietojumā Saulkrastu novada sociālam dienestam tā funkciju īstenošanai  

24. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu  

25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu bērnu nometņu organizēšanai  

26. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā  

27. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu  

28. Par  grozījumiem Vidzemes jūrmalas vidusskolas pedagogu amatu sarakstā  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

29. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju  

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

likvidēšanu  

31. Par Sējas pamatskolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu  

32. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim un Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam E.Grāvītim  

33. Par Sējas novada domes administratīvās komisijas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu  

34. Par Saulkrastu novada Bāriņtiesas amata saraksta apstiprināšanu  

 


