
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI 
(06.06.2012.) 

 
§ 1. 

Par Saulkrastu Tūrisma Informācijas centra   
un sabiedriskās tualetes  

darba laikiem 
 

 Izskatot Saulkrastu Tūrisma Informācijas centra vadītājas Gitas Memmēnas 

31.05.2012. iesniegumu un 28.04.2012. kas izskatīts 16.05.2012. Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.7 , pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 

L.Vaidere, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, A.Krūmiņš), „pret” - 

nav, „atturas”- nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Saulkrastu Tūrisma Informācijas centra darba laiku 

apmeklētājiem: 

 Tūrisma sezonā no 1.jūnija - 31.augustam: 
 

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.18:00, 

Sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.18:00, 

Svētdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.  

 

Ziemas sezonā no 1.septembra – 31.maijam: 
 

Darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.17:00,  

Sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00,  

Svētdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00. 

 

2. Noteikt Saulkrastu sabiedriskās tualetes Ainažu ielā 13B darba laiku 

apmeklētājiem: 

 Tūrisma sezonā no 1.jūnija – 31.augustam: 
 

Darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.20:00,  

Sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.20:00,  

Svētdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.20:00.  

 

Ziemas sezonā no 1.septembra – 31.maijam: 
 

Darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst.17:00,  

Sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00,  

Svētdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00. 

 

 

 

 

 



§ 2. 
 

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas mākslas skolu 
skolotāju asociācija” 

    Izskatot biedrības „Latvijas mākslas skolu skolotāju asociācija” 05.07.2012 

iesniegumu, kurā izteikts priekšlikums iznomāt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolas telpas Ostas ielā 15, Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā savas 

darbības nodrošināšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. 

punktu,  

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

L.Vaidere, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, A.Krūmiņš, 

N.Strapcāns), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 

<OLEMJ: 

1. Slēgt bezatlīdzības telpu nomas līgumu ar biedrību „Latvijas mākslas skolu 

skolotāju asociācija” Ostas ielā 15, Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā. 

2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu 2019. gada 31. decembris. 

3. Noteikt iznomātājam nodrošināt telpu kvalitāti un to izmantošanu atbilstoši 

ēkas lietošanas mērķim. 

4. Noteikt par pienākumu piesaistīt ārvalstu finansējumu Vidzemes Jūrmalas 

mūzikas un mākslas skolas darbības uzlabošanai.  

 
 

 

§ 3. 
Par zemes bezatlīdzības lietošanas līguma slēgšanu ar biedrību 

„Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 
 

    Izskatot biedrības „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 05.07.2012 

iesniegumu, kurā izteikts priekšlikums labiekārtot daļu teritorijas Raiņa ielā 8 

(kadastra Nr. 8013-002-0310) un Raiņa ielā 8a (kadastra Nr. 8013-002-0352) ar 

Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14. panta 2. punktu,  

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

L.Vaidere, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, A.Krūmiņš, 

N.Strapcāns), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 

<OLEMJ: 

1. Slēgt zemes bezatlīdzības lietošanas līgumu ar biedrību „Saulkrastu 

sabiedriskā labuma organizācija” Raiņa ielā 8 un Raiņa ielā 8a ar mērķi 

labiekārtot iznomāto teritoriju, piesaistot ārvalstu finansējumu.  

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 2022. gada 31. decembris; 

3. Noteikt iznomātājam nodrošināt teritorijas publisku pieejamību un 

labiekārtojuma elementu izmantošanu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                            E.Grāvītis 

 

 


