
 
 
 

DOMES  SĒDES  LĒMUMI 
(25.01.2012.) 

 
§ 2. 

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas reģistrēšanu  
)odokļu maksātāju reģistrā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikuma 6.10.apakšpunktu un Saulkrastu novada domes 28.12.2011. 
lēmumu (prot. Nr.24,§33.) „Par Saulkrastu novada pašvaldības Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas reorganizāciju”,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Izslēgt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu no Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu maksātāju reģistra kā patstāvīgu nodokļu maksātāju. 

2. Reģistrēt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu maksātāju reģistrā kā Saulkrastu novada domes struktūrvienību. 
 

 

§ 3. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Intas Kešānes 2012.gada 
3.janvāra pieprasījumu Nr. 54, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 
pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro 
daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 333,95 (trīs simti 
trīsdesmit trīs lati 95 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada 2.ceturkšņa līdz 
2011.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

 

§ 4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 2011.gada 
15.decembra pieprasījumu Nr.24159, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 0,16 (nulle lati 16 
santīmi) apmērā par 2011.gadu ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 
 



 
§ 5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 2011.gada 
15.decembra pieprasījumu Nr.24159, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 6,15 (seši lati 15 
santīmi) apmērā par 2011.gadu ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 6. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2012. Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr.1, konstatēts, ka  ar Saulkrastu pilsētas domes 06.06.2001. lēmumu Nr.4§91 “Par 
lietošanas tiesību pāreju apstiprināšanu Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā dārzkopības 
sabiedrībā “Āres” Nr.20” zemes lietošanas tiesības piešķirtas Z.A. Ar 17.11.2011. dāvinājuma 
līgumu ēku īpašums “Āres 20” uzdāvināts J.A. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 0,0740 ha 
platībā “Āres 20”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330020950. 

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums “Āres 20”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330020950, platība 0,0740 ha. 
 
 

§ 7. 
Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma uzņemšanu bilancē 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta nosacījumiem, Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Āres 20”, Āres, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. 80330020950, kuras lietotājam ar Saulkrastu 
novada domes lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

 



 Uzņemt pašvaldības bilancē Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgu zemes īpašumu 
“Āres 20”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 80330020950, platība 0,0740 ha, 
kadastra vērtība  LVL 2 960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati 00 santīmi). 
 
 

§ 8. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2012. Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr.1, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu, par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma “Āres 20”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330020950, platība 0,0740 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 9. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA “Ainažu 23 un 25” 
 Izskatot SIA “Resort Investments”, adrese Ģertrūdes iela 10/12 – 17, Rīga, 
20.12.2011. iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu un 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 18.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
        Noslēgt ar SIA “Ainažu 23 un 25”, reģ. Nr. 40003905510, adrese Antonijas iela 23, 
Rīga, LV - 1010,  uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu zemes siltumsūkņu izbūvei, 
bērnu rotaļu laukuma un gājēju celiņa uzturēšanai par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
Ainažu iela 13B, kadastra apzīmējums 80130020372, daļas 4800 kv.m platībā nomu, nosakot 
nomas maksu gadā 5,5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 31,68  
(trīsdesmit viens lats 68 santīmi), 22% pievienotās vērtības nodokli Ls 6,97 (seši lati 97 
santīmi), kopā gadā Ls 38,65 (trīsdesmit astoņi lati 65 santīmi). 
 
 

§ 10. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas 15.12.2011. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 2010.gada 28.jūlija Saistošo noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra apz. 80130040183, daļas 855 kv.m 
apmērā nomu sakņu dārza uzturēšanai, nosakot nomas maksu gadā 15% apmērā no zemes 
īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 8,98 (astoņi lati 98 santīmi), 22% pievienotās vērtības 
nodokli Ls 1,98 (viens lats 98 santīmi), kopā gadā Ls 10,96 (desmit lati 96 santīmi). 
 
 

§ 11.  
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties 
uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
 Noteikt nekustamā īpašuma Upes iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330010655, kopējā platība 4350 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
2160 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
2190 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 
0101”. 
 

§ 12.  
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot pilnvarotās personas Māras Zaķes, dzīvojošas “Liepiņas”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 09.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols Nr.1, , 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma “Vecbrieži”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējums 80330011047, platība 0,1529 ha, lietošanas 
mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši īpašuma      
pašreizējai izmantošanai. 
 

 
§ 13.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols Nr.1, , 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Priežkalnu iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330011236, platība 0,4264 ha, lietošanas mērķi no 
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,   kods – 0101”, uz  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, atbilstoši īpašuma atļautai izmantošanai. 
 

 
§ 14. 

Par notekūdeņu aglomerācijas robežas apstiprināšanu 
 Izskatot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, adrese Peldu iela 
25, Rīga, 28.12.2011. iesniegumu Nr. 4.2.1.-01/19923 un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 
adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, 10.01.2012. iesniegumu Nr.03/08-7, kas izskatīti Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols 
Nr.1, pamatojoties uz Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31.1 punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

 NOLEMJ: 
Apstiprināt SIA “BaltLine Globe” noteikto Saulkrastu notekūdeņu aglomerācijas 

robežu, kas izstrādāta ūdenssaimniecības attīstības projektu vajadzībām, aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 
2000” ietvaros. 
    

§ 15. 
Par nedzīvojamās telpas nomas maksas parāda samaksas termiņa noteikšanu un 

atbrīvošanu no nedzīvojamās telpas nomas maksas  
kavējuma naudas samaksas 

 Izskatot SIA “SG Serviss”, reģ. Nr. 40003485403, adrese Sīļu iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., direktora Gļeba Boiko 20.12.2011. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finansu komitejas 11.01.2012. sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz 
2010.gada 28.aprīlī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.91/10/0. – 19.1. 6.2. 
punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

 NOLEMJ: 
1. Noteikt nedzīvojamās telpas Raiņa iela 7, Saulkrastos, nomas maksas parāda Ls 

40,49 samaksas termiņu – 02.04.2012., noslēdzot rakstisku vienošanos; 
    2. Atbrīvot SIA “SG Serviss” no uzrēķinātās neapdzīvojamās telpas nomas maksas 
kavējuma naudas Ls 11,39 (vienpadsmit lati 39 santīmi) samaksas. 
 
 

§ 16. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.01.2012. 
Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.1, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
24.panta pirmās daļas 5.punktu un septīto daļu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Atlikt līdz 01.02.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu Ls 
196,48 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 171,47 un nokavējuma nauda Ls 25,01, par 
nekustamo īpašumu. 
 

Datums Pamatparāds 
(Ls.) 

Nokavējuma 
nauda (Ls.) 

Kopā (Ls.) 

01.03.2012. 14,30 2.10 16,40 
02.04.2012. 14,30 2,10 16,40 
02.05.2012. 14,30 2,09 16,39 
01.06.2012. 14,28 2,08 16,36 
02.07.2012. 14,28 2,08 16,36 
01.08.2012. 14,28 2,08 16,36 
03.09.2012. 14,28 2,08 16,36 
01.10.2012. 14,29 2,08 16,37 
01.11.2012. 14,29 2,08 16,37 
03.12.2012. 14,29 2,08 16,37 
02.01.2013. 14,29 2,08 16,37 
01.02.2013. 14,29 2,08 16,37 

Kopā  171,47 25,01 196,48 
 
Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 
 

§ 17. 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

“Par nekustamā īpašuma nodokli  2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu  

      Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  Pārejas noteikumu 40.punktu un 
41.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2012.gada 11.janvāra 
sēdes lēmumu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli  2012.gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

§ 18. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores 2012.gada 11.janvāra 
iesniegumu, kurā norādīts, ka Nekustamo īpašumu nodaļā nav informācijas par zemes 
lietotājas Veronikas Dzalbes dzīvesvietu un personas kodu, kurai ar Saulkrastu novada domes 
27.10.2010. lēmumu Nr.13§42 izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes īpašumu Desmitā 
iela 19, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., un šis zemes īpašums iznomāts 
citai personai ēku un būvju uzturēšanai, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta .trešo daļu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2009.gadu un 2010.gadu par zemes 
īpašumu Desmitā iela 19, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., Ls 54,92 
(piecdesmit četri lati 92 santīmi)  apmērā. 
  

§ 19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores 2012.gada 11.janvāra 
iesniegumu, kurā norādīts, ka nekustamā īpašuma Sīļu iela 7, Saulkrasti, zemes lietotājs 
Kārlis Rudēvičs pēc Iedzīvotāju reģistra datiem miris 18.07.2002. Ar Saulkrastu novada 
domes 29.06.2011. lēmumu Nr.13§13 K.Rudēvičam izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 
zemes īpašums iznomāts citai personai ēku un būvju uzturēšanai.  Pamatojoties uz likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 25.panta .trešo daļu,  

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” – 2 (I.Pētersone, S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 18.07.2002. mirušā Kārļa Rudēviča 
zemes īpašumu Sīļu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., Ls 199,06 (viens simts deviņdesmit 
deviņi lati 06 santīmi)  apmērā. 
  

§ 20. 
Par adreses likvidāciju un nosaukuma piešķiršanu 

   Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina iela 14, Rīga, 01.11.2011. 
iesniegumu Nr.2-04.1-R/3770, pamatojoties uz 07.11.2009. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7. un 29.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 1. Likvidēt  ar Saulkrastu novada domes 28.09.2011. lēmumu Nr. 19§16 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  8013 005 0274 piešķirto adresi Murjāņu iela 33, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads.   
            2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8013 005 0274 piešķirt nosaukumu -                    

     “Dzelzceļa iecirknis Zemitāni – Skulte”, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
  

§ 21. 
Par adreses piešķiršanu 

   Izskatot Veltas Ūlupas, dzīvojošas “Kalntimmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., 12.01.2012. iesniegumu, pamatojoties uz 07.11.2009. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un  8.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Nekustamam īpašumam – zemei, kadastra apz. 8033 001 0757,  un ēku īpašumam  - 
kadastra apz. 8033 501 0873, piešķirt adresi: 
 “Kalntimmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads  

 



  
§ 22. 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 Izskatot Ausmas Rimšas un SIA ‘’Zviedrijas mežu fondi’’ pilnvarotās personas 
Sintijas Batkovskas 09.12.2011. iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2012. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 1, pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojumu ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 27.06.2007. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem 
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 
 Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”   , „pret”    ,  „atturas”     - , 
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ‘’Jaunbāžas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums 80330030467) zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§ 23. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 Izskatot pilnvarotās personas Kaspara Rogas 29.12.2011. iesniegumu, kas izskatīts 
11.01.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 1, 
pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu ar grozījumiem, 
kas apstiprināti ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.06.2007. lēmumu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Laivu iela 1 (kadastra apzīmējums 80330011129), 
Laivu iela 2 (kadastra apzīmējums 80330011128), Laivu iela 3 (kadastra apzīmējums 
80330011132) un Laivu iela (kadastra apzīmējums 80330010395), Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§ 24. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 17.01.2012. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 29.12.2011. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 



piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 26. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 29.12.2011. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 27. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 02.01.2012. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 28. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 31.03.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 29. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 31.03.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  



 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 30. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personu 20.01.2012. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. un 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
2. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 

 
§ 31. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 31.03.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

 
§ 32. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 19.01.2012. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 33. 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemes gabalam  Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā    
         Izskatot SIA „Saulkrastu nams”, reģ. Nr. 40003769806 iesniegumu par 
detālplānojuma īpašuma izstrādes uzsākšanu Tallinas ielā 7A,  Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kadastra Nr. 8033 001 0974),   pamatojoties uz 
LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 61. un 67. punktu, atbilstoši Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 11.01.2012. lēmumam,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

NOLEMJ:  

      1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kadastra Nr. 8033 001 0974). 
      2.  Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
      3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci. 

      4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā īpašnieku  SIA „Saulkrastu nams” divu nedēļu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 
§ 34. 

Par Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” 2012.gada budžeta 
apstiprināšanu  

 Izskatot pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” budžeta plāna pieprasījumu 
2012.gadam, kas izskatīts 11.01.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 1, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:Apstiprināt pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” 2012.gada budžetu. 

       
§ 35. 

Par papildus maksas pakalpojumu ieviešanu Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centrā 

 Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas informācija 09.01.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts 11.01.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 1, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. Izdarīt papildinājumus Saulkrastu Tūrisma informācijas centra maksas 

pakalpojumu sarakstā (apstiprināts ar 27.04.2011. domes sēdes lēmumu (prot. 

Nr. 9 §76): 

1.1. samaksa par sabiedriskās tualetes apmeklējumu – 0,20 Ls (t.sk. PVN); 

1.2.  vienreizējās lietošanas autiņu, kabatlakatiņu un higiēnas pakešu 

tirdzniecība; 

1.3.  pēc TIC pasūtījuma izgatavotu suvenīru ar Saulkrastu novada 

simboliku tirdzniecība. 

§ 36. 
Par VJMMS reglamenta par mācību līdzfinansējumu apstiprināšanu 

 Izskatot  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas 
05.01.2012. iesniegto reglamenta projektu, kas izskatīts 11.01.2012.  Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr. 1, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas reglamentu par mācību 
līdzfinansējumu 2011./2012. mācību gadam jaunā redakcijā. 
 
 

§ 39. 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Saulkrastu novada publiskajā apgaismojumā” īstenošanai.  
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 10.01.2012. 

iesniegumu, kas izskatīts 11.01.2012. Finanšu komitejas sēdē (sēdes protokols nr. 1), un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 19. daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. priekšfinansēt projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Saulkrastu novada 
publiskajā apgaismojumā” par kopējo projekta summu 252791.95 LVL;  

2. priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē kopējās projekta 
summas apjomā – 252791.95 LVL.  

 
 

§ 40. 
Par Saulkrastu novada domes  saistošo noteikumu 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu  
                    Izskatot domes juriskonsultes Gitas Lipinikas iesniegtos Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm”, kas izskatīti 11.01.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 

protokols Nr.1, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 43.panta trešo daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” (pielikumā). 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas“. 

 
 

§ 41. 
Par Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu 

un izsoles komisijas apstiprināšanu 
Ņemot vērā, ka pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neizmantoto 

un brīvi pieejamo pašpatēriņa zvejas tiesību iespējas, un pamatojoties uz Zvejniecības likuma 
11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi 



par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
13., 43., 45. un 48.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Pētersone, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
)OLEMJ:  

3. Apstiprināt Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu.  
4. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā : 
2.1.komisijas priekšsēdētājs: Saulkrastu novada deputāts Andris Silavnieks; 
2.2.komisijas loceklis: Nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
2.3.komisijas loceklis: Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Jānis Brants; 
2.4.komisijas locekle-sekretāre: Iepirkumu komisijas sekretāre Daina Kučeruka. 
3.  Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 10.02.2012. rīkot pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoli. 

 
§ 42. 

Par Saulkrastu novada domes 2012. gada budžeta un speciālā budžeta  apstiprināšanu 
Izskatot Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta un speciālā budžeta projektu, 

kas izskatīts 18.01.2012. apvienotajā tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, sociālo 
jautājumu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas, finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 
2 (I.Pētersone, S.Ancāne), „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. Pieņemt iesniegto saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada domes 2012. gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs       E.Grāvītis 


