
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 
(20.02.2013.) 

 

§1 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam  

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja Viļņa Klibiķa 11.02.2013 iesniegumu, kas izskatīts 13.02.2013 Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), par dalību Lauku atbalsta dienesta 

izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem, 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret”- nav, 
“atturas”- nav, 

 

3OLEMJ: 
1. pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 

pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Sabiedrības 

informēšanas pasākumi par zivju resursiem Vidzemes piekrastē un iekšējos 

ūdeņos” par kopējo summu 7000 LVL. 

 

 

 

 

§ 2 

Par dalību nekustamā īpašuma izsolē  
 

Izskatot Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 2013.gada 12.februāra iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.02.2013. sēdē, protokols Nr.3, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, A.Ancāns, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 

A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- 1 (A.Krūmiņš), 

 
3OLEMJ: 

1. Pašvaldības funkciju realizācijai iegādāties maksātnespējīgās SIA „Zvejnieks” 

piederošo ēku īpašumu - sporta zāli, kadastra apzīmējums 8033 0010734 001, 

tribīnes, kadastra apzīmējums 80330010734 002, un sadales ēku, kadastra 

apzīmējums 8033000734 003, kas atrodas uz Saulkrastu pašvaldības zemes 

īpašuma Bērzu aleja 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti piedalīties ēku īpašuma izsolē, kas 

notiks 2013.gada 28.februārī. 



 

§ 3 
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē 

 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 

2013.gada 23.janvāra paziņojumu par izsoli Nr.1214, kas izskatīts Saulkrastu novada 

domes Finanšu komitejas 13.02.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 

G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- 1 (A.Ancāns), 

 
3OLEMJ: 

1. Pašvaldības funkciju realizācijai- administratīvās teritorijas labiekārtošanai, 

iegādāties nekustamo īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra apzīmējums 80130020108, platība 1762 m
2
.  

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti piedalīties nekustamā īpašuma 

Alfrēda Kalniņa iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 

80130020108, izsolē, kas notiks 2013.gada 26.februārī. 

 


