
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(25.04.2012) 

 
§ 2. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot a/s „DnB Nord Banka”, reģ.Nr.40003024725, juridiskā adrese 
Skanstes iela 12, Rīga, pilnvarotās personas SIA „Latio Namsainnieks”, 2012.gada 
5.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās 
daļas 2.punktu,  

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

 
NOLEMJ: 
  Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
 

§ 3. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot personas 2012.gada 19.marta iesniegumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
  Anulēt ziņas par persona deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā 
 
 

§ 4.  
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko 2012.gada 
11.aprīļa pieprasījumu Nr.3515, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 17,09 
(septiņpadsmit lati 09 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 



 
 

§ 5. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Baibas Kantmanes 
2012.gada 10.aprīļa pieprasījumu Nr.2431, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 15,66 
(piecpadsmit lati 66 santīmi) apmērā par laika periodu no 2008.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

 
§ 6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Baibas Kantmanes 
2012.gada 10.aprīļa pieprasījumu Nr.2431, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 1024,52 
(viens tūkstotis divdesmit četri lati 52 santīmi) apmērā par 2012.gadu no nekustamā 
īpašuma. 

 
 

§ 7. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova 
2012.gada 10.aprīļa pieprasījumu Nr.06721/V, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 197,15 
(viens simts deviņdesmit septiņi lati 15 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011. 
gada 3.ceturkšņa līdz 2012.gadam no nekustamā īpašuma. 
 
 



§ 8. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Ingas Keršteines 
2012.gada 3.aprīļa pieprasījumu Nr.3545, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 143,82 
(viens simts četrdesmit trīs lati 82 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada 
līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 9. 
Par neapbūvēta zemesgabala privatizāciju 

 
 Izskatot A.S. 2012.gada 29.februāra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, 
protokols Nr.4, un atkārtoti izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta 
trešo un sesto daļu, Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās daļas 1.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Krūmiņš), 
 NOLEMJ: 
     1. Atteikt nodot privatizācijai Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu 
iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0372, 
kopplatība 239 417 m2, iznomāto daļu 2914 m2 platībā.  
 
 

§ 10. 
Par zemes vienības atdalīšanu,  

adreses piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot T.M.Z. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr.6, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu 
Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktuun Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  

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

 NOLEMJ: 
 



1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Pirts iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130030152, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80130030154, platība 2243 kv.m, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 
 
2. Izveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt adresi: 
                     Kalnu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads; 
 
3. Noteikt izveidotā nekustamā īpašuma Kalnu iela 2 lietošanas mērķi:  

                                individuālo dzīvojamo māju apbūve,  kods – 0601. 
 

§ 11. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 
 Izskatot A.S. 15.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz 2009.gada 
2.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 

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

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2009.gada 2.jūlijā noslēgto zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra 
apzīmējums 80130040183, daļas 112 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai, noslēdzot rakstisku vienošanos. 
 
 
 

§ 12. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 
 Izskatot A.L. 05.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz 2009.gada 
2.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 

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

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2009.gada 2.jūlijā noslēgto zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra 
apzīmējums 80130040183, daļas 355 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai, noslēdzot rakstisku vienošanos. 
 
 

§ 13. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 
 Izskatot I.J. 05.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz 2009.gada 
2.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 



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

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2009.gada 2.jūlijā noslēgto zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra 
apzīmējums 80130040183, daļas 399 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai, noslēdzot rakstisku vienošanos. 
 

 
§ 14. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
 

 Izskatot A.J. 05.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz 2009.gada 
2.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
     Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2009.gada 2.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu 
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ķīšupes dārziņi, kadastra apzīmējums 
80130010383, daļas 362 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai, noslēdzot 
rakstisku vienošanos. 
 
 

§ 15. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot A.S. 19.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 
nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
   1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu par Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Krasta iela 16A, kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 300 kv.m platībā 
iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības -  
Ls 3,15 (trīs lati 15 santīmi) un Ls 0,69 (nulle lati 69 santīmi) 22% PVN, kopā gadā 
Ls 3,84 (trīs lati 84 santīmi). 
 
 
 
 



§ 16. 
Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

 
 Izskatot M.T. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 11.04.2012. sēdē, protokols Nr. 5, pamatojoties uz 2009.gada 26.jūnijā 
noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Izbeigt 2009.gada 26.jūnijā noslēgto dzīvokļa īres līgumu, sakarā ar īrnieka nāvi. 
 
 

§ 17. 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

ar dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām  
(DKS) “Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi”, “Zeme” 

 
 Izskatot A.S. 04.04.2012. iesniegumu, pamatojoties uz 2010.gada 19.augustā  
noslēgtā zemes nomas līguma 6.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
       1. Izdarīt 2010.gada 19.augustā noslēgtā zemes nomas līgumā grozījumus: 

1.1 Līguma 1.1. punkta trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:  
“Zemesgabala iznomāšanas mērķis – apbūve un  līdz 1990.gadam uzbūvēto ēku 
(veikals un saimniecības ēka) kā patstāvīgu īpašuma objektu uzturēšana”. 
1.2. Līguma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas  brīdi un ir spēkā līdz 2020.gada 
18.augustam.” 
 
2. Par izdarītiem grozījumiem noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

§ 18. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot A.B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.04.2012. 
Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.5, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Atlikt līdz 15.04.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 55,90 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 51,48 un nokavējuma nauda Ls 
4,42, par nekustamo īpašumu saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls.) 

Nokavējuma 
nauda (Ls.) 

Kopā (Ls.) 

15.05.2012. 4,29 0,37 4,66 



15.06.2012. 4,29 0,37 4,66 
16.07.2012. 4,29 0,37 4,66 
15.08.2012. 4,29 0,37 4,66 
17.09.2012. 4,29 0,37 4,66 
15.10.2012. 4,29 0,37 4,66 
15.11.2012. 4,29 0,37 4,66 
17.12.2012. 4,29 0,37 4,66 
15.01.2013. 4,29 0,37 4,66 
15.02.2013. 4,29 0,37 4,66 
15.03.2013. 4,30 0,36 4,66 
15.04.2013. 4,28 0,36 4,64 

Kopā  51,48 4,42 55,90 
 
Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

§ 19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot A.B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.04.2012. Finansu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Atlikt līdz 15.04.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu Ls 
69,86 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 61,61 un nokavējuma nauda Ls 8,25, par 
nekustamo īpašumu saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls.) 

Nokavējuma 
nauda (Ls.) 

Kopā (Ls.) 

15.05.2012. 5,14 0,68 5,82 
15.06.2012. 5,14 0,68 5,82 
16.07.2012. 5,14 0,68 5,82 
15.08.2012. 5,14 0,68 5,82 
17.09.2012. 5,14 0,68 5,82 
15.10.2012. 5,14 0,68 5,82 
15.11.2012. 5,14 0,69 5,83 
17.12.2012. 5,13 0,69 5,82 
15.01.2013. 5,13 0,69 5,82 
15.02.2013. 5,13 0,69 5,82 
15.03.2013. 5,12 0,70 5,82 
15.04.2013. 5,12 0,71 5,83 

Kopā  61,61 8,25 69,86 
 
Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§ 20. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 

 Izskatot G.Š. iesniegumu, konstatēts, ka  ar Saulkrastu pilsētas Tautas deputātu 
padomes 17.07.1992. 19.sasaukuma 19.sesijas lēmumu Saulkrastu pilsētas lauku 



teritorijā dārzkopības sabiedrībā “Lilaste” sektorā A Nr.42  zemes lietošanas tiesības 
piešķirtas V. Š. Ar 08.06.2009. tiesneša lēmumu ēku īpašums “Lilaste 42A”, Lilaste, 
Saulkrastu nov. pieder G.Š. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 0,0459 
ha platībā “Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330040263. 

 
2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 

vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums “Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330040263, platība 0,0459 ha. 
 

 
§ 21. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot G.Š. iesniegumu, 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar G.Š. par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma “Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330040263, platība 0,0459 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 
 

§ 22. 
Par zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības 

vārda 
 

 Saulkrastu novada dome ar 27.10.2010. lēmumu izbeigusi zemes lietošanas 
tiesības S.T., L.V. un L.P. uz zemes īpašumu „Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. Saskaņā ar 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

 



Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums “Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330021662, platība 0,0652 ha. 
 
 

§ 23. 
Par pašvaldībai piekritīgu zemes īpašumu 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 reģistrējamas zemes 
vienības Aģes iela 3, Zvejniekciems, , kuru lietotājam ar Saulkrastu novada domes 
lēmumiem izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noslēgti zemes nomas līgumi. 
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

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

 
1.  Uzņemt pašvaldības bilancē Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes īpašumu Aģes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
80330010631, platība 0,1499 ha, kadastra vērtība  LVL 10 553,00 (desmit tūkstoši 
pieci simti piecdesmit trīs lati 00 santīmi). 
 

2. Uzņemt pašvaldības bilancē Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīgu zemes 
īpašumu “Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
80330040263, platība 0,0459 ha, kadastra vērtība  LVL 3 213,00 (trīs tūkstoši divi 
simti trīspadsmitt lati 00 santīmi). 
 
 
 

§ 24. 
Par zemes īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  

 
Saskaņā ar 21.03.2012. zemes īpašuma “Saulīte 81” pirkuma līgumu 

zemesgrāmatu tiesnese Sandras Zeire 03.04.2012. pieņēmusi lēmumu un 
zemesgrāmatā Saulkrastu pašvaldībai izbeigtas zemes īpašuma tiesības uz zemes 
īpašumu “Saulīte 81”.   

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

 
Izslēgt no Saulkrastu  pašvaldības bilances zemes īpašumu “Saulīte 81”, 

Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 80330021545, platība 0,0509 ha, 
kadastra vērtība  LVL 1 995,00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci lati 00 
santīmi). 
 
 
 
 



 
§ 25. 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes  
28.03.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Viļa Lāča ielā 14” (protokols Ar.3§17) 
 

Izskatot R.R. 02.04.2012. iesniegumu  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.03.2012. domes lēmumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošai ēkai Viļa Lāča ielā 14”: 
1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības dzīvojamās mājas/jaunbūves īpašuma Viļa Lāča ielā 14, 
Saulkrastos, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, kadastra apzīmējums 
80130050217 001, kura tiesiskais valdītājs ir G.R. 
1.2. aizstāt 3.punktā ciparus „01.05.” ar cipariem „01.06.” 

2. Lēmumu nosūtīt G.R. 
3. Lēmumu nosūtīt R.R. 

 
§ 26. 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes  
28.03.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Komētas ielā 1A” (protokols Ar.3§19) 
 

Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.2583, dzīvojamās mājas jaunbūves (kadastra 
apzīmējums 80330010693 001), Komētas ielā 1A, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, īpašnieks ir „Swedbank” AS, nodokļu maksātāja kods 
40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, un pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta otro daļu par nekustamā īpašuma īpašnieku, kura 
pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli, uzskatāma persona, kuras īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā,  

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

4. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.03.2012. domes lēmumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošai ēkai Komētas ielā 
1A”: 
1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības dzīvojamo māju Komētas ielā 1A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, kadastra apzīmējums 80330010693 
001, kuras īpašnieks ir „Swedbank” AS, nodokļu maksātāja kods 
40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048”. 
1.2. aizstāt 3.punktā ciparus „01.05.” ar cipariem „01.06.” 

5. Lēmumu nosūtīt „Swedbank” AS, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. 
6. Lēmumu nosūtīt S.S. 

 
 
 



§ 27. 
Par adrešu piešķiršanu  

 
   Izskatot DKS “Ķīšupe 2” valdes priekšsēdētāja M.Rempes, 12.01.2012. 
iesniegumu, pamatojoties uz 07.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un  8.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 1. Nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 002 
1689,  un divstāvīgai valdes ēkai, kas atrodas uz tās, piešķirt adresi: 
“Ķīšupe divi 95A”, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads . 
 2. Nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 002 
1690,  piešķirt adresi: 
“Ķīšupe divi 211A”, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
 2.1. elektriskai sūkņu stacijai ar ūdenstorni, kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apz. 8033 002 1690, piešķirt adresi:  
“Ķīšupe divi 211A” k-1, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
 2.2. gāzes noliktavas ēkai ar rampu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apz. 8033 002 1690, piešķirt adresi:  
“Ķīšupe divi 211A” k-2, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

§ 28. 
Par nosaukuma piešķiršanu  

 
   Saskaņā 30.03.2012. aktu par valsts vietējā autoceļa V39 Saulkrasti-Bīriņi 
posma km 0,000-0,900 nodošanu Saulkrastu pašvaldības īpašumā un pamatojoties uz 
07.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 
2.7. un  7.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0355 piešķirt nosaukumu: 

Raiņa iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads . 
 

 
§ 29. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot I.V. 29.03.2012. 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. apakšpunktu,  

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



 
§ 30. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot V.R. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 31. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot K.N. 26.03.2012. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 

§ 32. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot A.K. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 

 
§ 33. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 
 Izskatot V.L. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 34. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot R.M. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

 
§ 35. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 
 Izskatot R.Š. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 

 
§ 36. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 
 Izskatot D.P. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā  
 
 
 



 
 
 

 
§ 37. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 
 Izskatot Dz.S.K. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 38. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot E.T. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 39. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot Z.B. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 40. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot P.J. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 

§ 41. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot A.V. 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” 2.2. 
apakšpunktu,  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā . 
 
 

§ 42. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot I.K. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 43. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot M.V.G. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 

§ 44. 



 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot V.B. 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, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 

 
 

§ 45. 
Par dalību Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā 

 
 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu 
organizācija”, reģ.Nr.44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-
4201, 03.04.2012. iesniegumu „Par dalību ZAAO”, kas izskatīts 11.04.2012. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, Saulkrastu novada dome 
konstatē: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktā ir noteikta pašvaldības 
autonomā funkcija – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības 
teritorijā. Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikta detalizēta kārtība norādītās 
funkcijas īstenošanai, proti: 

1) likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldība organizē 
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus; 

2) šī panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka pašvaldība var ieguldīt līdzekļus 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem; 

3) likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai 
publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonā; 

4) šī panta sestā daļa nosaka, ka pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un 
privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām; 

5) likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka, pamatojoties uz saistošajos 
noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu 
reģenerāciju), un to veido:  
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 



infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu 
apsaimniekotājs; 
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā; 

6) likuma pārejas noteikumu 12.punkts nosaka, ka līdz 2005.gada 26.jūlijam 
pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja noslēgtais līgums par 
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 
izbeidzas līgumā noteiktajā termiņā. Ja pašvaldība un sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājs pēc 2005.gada 26.jūlija ir noslēguši vai pagarinājuši 
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai 
neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, minētais līgums 
izbeidzams ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūlijam. 

2. Šobrīd Saulkrastu novada pašvaldībai nav spēkā esošu līgumu par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu pašvaldības teritorijā. 
Norādītos pakalpojumus sniedz SIA „Ragn-Sells”, kurai ir noslēgts līgums ar SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir noslēgti līgumi 
ar atkritumu radītājiem. Tajā pašā laikā acīmredzams ir, ka konkrētie pakalpojumi nav 
atbilstoši ne Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikumiem, ne pašvaldības 
izpratnei par mūsdienīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo neviens no 
norādītajiem komersantiem nav ieviesis dalītās atkritumu vākšanas sistēmu, kas 
nodrošinātu papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumu, atsevišķu savākšanu. 

No iepriekš minētā izriet, ka Saulkrastu novada pašvaldībai ir jāveic 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 
izvēle, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību un, ņemot vērā veikto izvēli, jānosaka maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu apmērs. 

Vērtējot pašvaldības pienākuma realizēšanas iespējas, tiek ņemts vērā 
apstāklis, ka no atkritumu apsaimniekošanas komersantiem vispozitīvākās atsauksmes 
no pašvaldības iedzīvotājiem ir saņemtas par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija”, vien.reģ.Nr.44103015509 (turpmāk tekstā arī – 
ZAAO). Norādītā sabiedrība ir publiski privāta kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu 
īpašnieces ir 25 (divdesmit piecas) pašvaldības, kas dalību norādītajā sabiedrībā ir 
atzinušas par atbilstošu normatīvajiem aktiem, jo tādā veidā tās izpilda tās autonomo 
funkciju atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai. 

ZAAO 2012.gada 3.aprīļa vēstule Nr.5-4/117 ir izteikusi aicinājumu 
Saulkrastu novada pašvaldībai kļūt par ZAAO dalībnieci un tādā veidā pievienoties 
pārējām 25 pašvaldībām, kas Vidzemes reģionā caur kapitāla daļu piederību lielākajā 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā Vidzemē ir veiksmīgi nodrošinājušas 
pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, vienlaicīgi garantējot pašu pašvaldību 
dibinātam uzņēmumam iespēju attīstīties un sniegt kvalitatīvus atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus vietējo pašvaldību iedzīvotājiem un organizācijām. 

3. Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību 
jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar 



Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību 
jomā darbojas:  

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, 
ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 

 Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības 

veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību. 

 4. Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā 
pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos 
noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā 
likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē 
ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 
pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, 
pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 
līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona 
(publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu 
atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām 
tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību pašvaldības 
kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā. 

 Attiecībā uz ZAAO darbību un dibināšanas mērķiem, jāņem vērā sekojoši 
apstākļi: ZAAO ir dibināta 1998.gada novembrī un tās darbības mērķis ir atkritumu 
savākšanas un noglabāšanas pakalpojuma sniegšana pašvaldībās, kas ietver atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu un 
apglabāšanu. ZAAO veidota ar mērķi pašvaldību iedzīvotājiem nodrošināt vienādu 
pakalpojuma pieejamību un standartu.  

 Bez tam, jāņem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā 
kvalitātē ir tieši saistīta ar valsts (secīgi - arī pašvaldību) pienākumu aizsargāt ikviena 
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 
Nepietiekami organizētas atkritumu apsaimniekošanas gadījumā var tikt apdraudētas 
Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka pamattiesības. Ir konstatēts, ka ZAAO 
darbības laikā ir krasi samazinājies to vietu skaits reģionā, kur konstatēta nelegāla 
atkritumu izgāšana. Tas apliecina ZAAO ieviestās atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas efektivitāti un tās labvēlīgo ietekmi uz vides kvalitāti reģiona teritorijā, jo 
nepilnīga atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanas gadījumā kādā no 
pašvaldībām, atkritumu plūsma gan legāli, gan nelegāli var novirzīties uz blakus 



pašvaldību teritoriju, tā radot papildus slodzi tās dienestiem. Tādējādi, iedzīvotājiem, 
sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā pašvaldības teritorijā, 
ZAAO spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu. No minētā secināms, 
ka ZAAO darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams 
nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts. 

Attiecībā uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantā norādītā līguma 
noslēgšanu, vērā būtu jāņem, ka Publisko iepirkumu likuma 3.panta 7.punkts paredz, 
ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, ja slēdz līgumu par tādas institūcijas 
veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas 
pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz 
pakalpojumus pasūtītājam. 

 No minētā izriet, ka gadījumā, ja pašvaldība vēlas slēgt līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu tās teritorijā ar tādu uzņēmumu, kura kapitāla daļas pieder 
šai pašvaldībai un kura kapitāla daļas pārvalda pašvaldība, tā var nepiemērot 
iepirkuma procedūru atkritumu apsaimniekotāja izvēlē, bet slēgt attiecīgu līgumu, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā minēto izņēmumu. Tajā pašā laikā šāda 
līguma noslēgšana ir vērtējama kā atbilstoša Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
norādītajai kārtībai, jo līguma slēgšanā tiek piemēroti normatīvie akti, kas regulē 
publisko iepirkumu. Apstiprinājumu šim apgalvojumam 2008.gada 16.maija vēstulē 
Nr.1-3.2/2280 uz ZAAO uzdoto jautājumu ir sniedzis arī Iepirkumu uzraudzības 
birojs. Turklāt pašvaldība ņemt vērā, ka līdzīgā veidā ir rīkojušās 22 (divdesmit divas) 
pašvaldības Ziemeļvidzemes reģionā, kas ir ZAAO dalībnieces, un šādas rīcības 
rezultātā tām ir izdevies sekmīgi izpildīt gan likumā „Par pašvaldībām”, gan 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā norādītos pašvaldības pienākumus. 

 Ņemot vērā visu iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās 
daļas 1.un 5.punktu, 18.panta pirmo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.panta pirmās daļas 1.,2.,5.un 6.punktu un otro daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 3 (S.Ancāne, I.Kļaviņa, S.Osīte), 
 
 NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Saulkrastu novada pašvaldība kļūst par SIA „Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, vien.reģ.Nr.44103015509, 
dalībnieci, nosakot ieguldījuma apmēru Ls 1000 (viens tūkstotis latu). 

 
 

§ 46. 
Par līdzdalību siltumenerģijas projekta attīstībā  

 
 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siltums un Enerģija”, 
reģ.Nr.40103284883, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, 20.03.2012. 
iesniegumu „Par Saulkrastu pilsētas līdzdalību siltumenerģijas projekta attīstībā”, kas 
izskatīts 27.03.2012. un 11.04.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē, uzklausot SIA „Siltums un Enerģija” valdes priekšsēdētāja Juranda Lapčinska, 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Guntara Ozoliņa un SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” Apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītāja Aināra 



Čandera viedokli un izvērtējot pašvaldības šā brīža finansiālās iespējas un paredzamo 
ieguldījuma apjomu piedāvātā projekta realizācijā, kā arī visus iespējamos riskus, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panata 
pirmās daļas 27.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Atturēties no pašvaldības tiešās finansiālās līdzdalības SIA „Siltums un 
Enerģija” piedāvātājā Saulkrastu pilsētas siltumenerģijas efektivitātes paaugstināšanas 
projektā. 
 

§ 47. 
Par precizējumiem 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos „Mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
05.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 11.04.2012. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sniegto izvērtējumu (31.03.2012. vēstule Nr.17-
Ie/5628), 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt precizējumus 29.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”. 

 
 

§ 48. 
Par projekta izstrādi 

   
         Izskatot V.K. iesniegumu, kas izskatīts 2012. gada 11. aprīļa Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.6, par atļauju izstrādāt dārza mājas un 
palīgēku, kas uzbūvētas uz viņai piederošas zemes Devītā iela 9, VEF-Biķernieki, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 8033 003 1845, projektu, 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta ceturto daļu un piektās daļas 1. punktu, 
1997. gada 1. aprīļa  Ministru kabineta Nr.112 noteikumu "Vispārīgie būvnoteikumi" 
118.2 punktu ,  

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

   Atļaut V.K. izstrādāt projektu būvēm, kas atrodas Devītā iela 9, VEF-
Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes  kadastra Nr.8033-003-
1845. Projekts jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu pilsētas būvvaldes izsniegto 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 



 
                                    

 
§ 49. 

Par būvniecības ieceri 
 
    Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 29. februāra lēmumu (protokols 
Nr.2 § 43) un pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. pantu notika SIA „Tele 
Tower”, reģ. Nr. 40103257495 ierosinātās būvniecības ieceres „Mobilo sakaru bāzes 
stacijas būvniecību „Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā” publiskā 
apspriešana, kas veikta atbilstoši 2007. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. Ņemot vērā būvniecības 
ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, kas izvērtēti 2012. gada 11. aprīļa 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.6),  

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

NOLEMJ: 
1. Pieņemt (akceptēt) būvniecības ieceri – „Mobilo sakaru bāzes stacijas 

būvniecību „Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā”. 
2. Atļaut SIA „Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495 izstrādāt projektu „Mobilo 

sakaru bāzes stacijas būvniecību „Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā”. Projekts jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu pilsētas būvvaldes izsniegto 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 

 
 

§ 50. 
Par sadarbību ES pārtikas paku izdales procesa nodrošināšanā 2012.gadā 

 
 Izskatot Latvijas Sarkanā Krusta 02.04.2012. vēstuli Nr.5/P „Par sadarbību ES 
pārtikas paku izdales procesa nodrošināšanai 2012.gadā”, kas paredz pašvaldības 
finansējumu Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 sant.) gadā par katru pašvaldības 
teritorijā esošu izdales punktu, kas izskatīts 11.04.2012. Sociālo jautājumu komitejas 
sēdē, protokols Nr.3, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 1.Slēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Sarkano Krustu un piešķirt pašvaldības 
finansējumu Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 sant.) gadā. 
 
 

§ 51. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 15.martā saņemts M.K. deklarētā 

dzīvesvieta: Palejas iela 3-3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam R.S.K. deklarēts: Palejas iela 3-
3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.  



Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu novada domes 
28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.04.2012. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.3),  

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

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju M.K. LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) 
mēnesī par to, ka viņas dēls R.S.K.apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces 
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību.  

 
 

 
§ 52. 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas 28.03.2012. iesniegumu Nr.1-21.2/057 par papildus 
finansējumu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas jumta seguma nomaiņai, kas izskatīts 
11.04.2012 finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 5 un Saulkrastu vidusskolas 
17.04.2012. iesniegumu Nr.1-21.2/063 par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu 
vidusskolas aktu zāles projekta izstrādei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus finanšu līdzekļus Saulkrastu vidusskolai jumta 
seguma nomaiņai Ls 2 000 (divi tūkstoši lati)  apmērā no pašvaldības 
budžeta „neparedzētiem gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus; 

2. Piešķirt papildus finanšu līdzekļus Saulkrastu vidusskolai skolas aktu 
zāles remonta projekta izstrādei Ls 1 200 (viens tūkstotis divi simti 
lati) apmērā no pašvaldības budžeta „neparedzētiem gadījumiem”, 
veicot budžeta grozījumus; 

3. 1. un 2. punktā un minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.  

 
 

§ 53. 
Par labiekārtošanas nodaļas budžeta grozījumiem  

 Izskatot labiekārtošanas nodaļas vadītājas 29.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 11.04.2012., protokols Nr.5, pamatojoties 
uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 



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

1. Apstiprināt izmaiņas labiekārtošanas nodaļas budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 5 600,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1149 (Pārējās piemaksas) par 175,00 latiem; 
1.1.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1350,00 

latiem; 
1.1.4. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 300,00 latiem; 
1.1.5. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) par 70,00 latiem; 
1.1.6. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 192,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2322 (Degviela) par 684,00 latiem. 

 
1.2. palielināt labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 8371,00 latiem, lai varētu 
veikt parka labiekārtošanas darbus Raiņa ielā – 8 (bērnu rotaļu 
laukums).  

 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

 
§ 54. 

Par finanšu līdzekļu paredzēšanu VJMMS ēkas Ostas ielā 15 renovācijas 
tehniskā projekta izstrādei 

Izskatot Saulkrastu novada domes deputāta Artūra Ancāna 14.03.2012. 
priekšlikumu , kas izskatīts 11.04.2012 finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 5, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:   
 Finanšu līdzekļus Ls 8000 ( astoņi tūkstoši lati), kas tiks iegūti no Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošu 3/100 domājamo daļu īpašuma Ainažu iela 20, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējumus 80130020244, pārdošanas SIA 
“RERICA”, novirzīt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas ēkas Ostas ielā 
15 renovācijas projekta izstrādei. 

 
 

§ 55. 
Par izmaiņām Saulkrastu novada domes bilancē  

 Izskatot galvenās grāmatvedes Māras Jansones 10.04.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts 11.04.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 5,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Veikt sekojošas izmaiņas Saulkrastu novada bilancē: 

1. Apstiprināt kontu pārkvalifikāciju no ilggadīgiem stādījumiem uz izdevumiem par 
kopējo summu Ls 4128.31 atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1486. „Kārtība kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”; 
2. Apstiprināt bilances konta pārējais nekustamais īpašums izmaiņas, samazinot to par 
kopējo summu Ls 20 239.43. saskaņā ar 2011. gada dokumentālās inventarizācijas 
rezultātiem; 
3. Sakarā ar apgrūtināto iespēju atgūt Saulkrastu novada pašvaldības līdzekļus 
(kriminālprocess Nr. 11514007508) un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1486. „Kārtība 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. panta nosacījumiem, ka 
prasības bilancē norāda neto vērtībā, kā arī izvērtējot saskaņā ar 97., 102. un 103. 
nosacījumiem atzīt šīs prasības kā praktiski neatgūstamas un izveidot uzkrājumus 100 
% apmērā. Apstiprināt uzkrājumu apmēru prasībām par iztrūkumiem 100% apmērā – 
Ls 78407.56. 
 

§ 56. 
Par 2011. gada pārskata apstiprināšanu 

 
Izskatot galvenās grāmatvedes Māras Jansones 10.04.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts11.04.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 5,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2011. gada pārskatu; 

2. Apstiprināt Saulkrastu kultūras un sporta aģentūras 2011. gada pārskatu; 

3. Apstiprināt Sociālās aprūpes mājas 2011. gada pārskatu; 

4. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2011. gada 
pārskatu; 

5. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2011. gada 
pārskatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



§ 57. 
Par projekta „Development and improvement of cycling route network in 

Central Baltic area” priekšfinansēšanu 
 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
11.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 11.04.2012 finanšu komitejas sēdē, un likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta  2. punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu 46 879 LVL apmērā projekta „Development and 
improvement of cycling route network in Central Baltic area” 
priekšfinansēšanai 2012. gadā. 

2. Slēgt līgumu ar biedrību "Vidzemes Tūrisma asociācija" par projekta 
īstenošanu un pārskaitīt piešķirto finansējumu biedrībai projekta 
„Development and improvement of cycling route network in Central Baltic 
area” īstenošanai. 

 
§ 58. 

Par finanšu piešķiršanu apgaismojuma līniju renovācijai 

 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora 10.04.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 11.04.2012., protokols 
Nr.5, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu,Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Ielu 

apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” 16 735,00 latu apmērā, lai 
atmaksātu papildus darbus projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Saulkrastu novada publiskajā apgaismojumā” realizācijai. 

 
2. Paredzēt atmaksāt papildus darbus projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Saulkrastu novada publiskajā apgaismojumā” realizācijai 
30 724 latu apmērā no speciālā budžeta „ostas maksas”. 

3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 59. 

Par iekšējo noteikumu „Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā” 
Pielikuma Ar.1 „Saulkrastu novada domes ierobežotas pieejamības informācijas 

saraksts” ikgadējo apstiprināšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
16.04.2012. iesniegumu un pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta 
ceturto daļu par ierobežotas pieejamības statusa informācijai noteikšanu uz vienu 
gadu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saulkrastu novada domes 27.04.2011. iekšējo noteikumu Nr.3 
„Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā” Pielikumu Nr.1 „Saulkrastu 
novada domes ierobežotas pieejamības informācijas saraksts” uz vienu gadu. 

 
§ 60. 

Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē autotransporta iegādei 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 23.04.2012. 
iesniegumu, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldības budžetiem” 22.pantu, 
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 25.03.2008. MK 
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 5 gadiem 72 300,00 LVL apmērā vai 
ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. automašīnu iegādei Saulkrastu 
pašvaldības vajadzībām, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  
 
 

 
§ 61. 

Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē projekta realizācijai 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 23.04.2012. 
iesniegumu, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldības budžetiem” 22.pantu, 
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 25.03.2008. MK 
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un, 
lai būtu iespējams realizēt ES fondu atbalstīto projektu Saulkrastu novadā, 

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

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 5 gadiem 46 879,00 LVL apmērā vai 
ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. projekta „Development and improvement 
of cycling route network in Central Baltic area” realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu.  

 
 

§ 62. 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta realizācijai  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 24.04.2012. 

iesniegumu, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldības budžetiem” 22.pantu, 



„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 25.03.2008. MK 
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un, 
lai būtu iespējams realizēt ES fondu atbalstīto projektu Saulkrastu novadā, 

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

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 5 (pieciem) gadiem LVL 
39 282,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi lati, 00 santīmi) 
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. projekta „Gājēju ietves izbūve 
Zvejniekciemā, Bērzu alejā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.  

       
 

 
§ 63. 

Par Saulkrastu novada domes deputāta  
Guntara Ozoliņa ievēlēšanu Finanšu komitejā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes deputāta Guntara Ozoliņa iesniegumu, kurā 
izteikts lūgums strādāt Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā, un pamatojoties 
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne), (nepiedalās lēmuma pieņemšanā 
G.Ozoliņš), 
 NOLEMJ:  

Ievēlēt Guntaru Ozoliņu Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sastāvā. 

 
 
 

§ 64. 
Par Saulkrastu novada domes deputātes Izitas Kļaviņas ievēlēšanu  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu  komitejā un  
Sociālo jautājumu komitejā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes deputātes Izitas Kļaviņas iesniegumu, kurā 
izteikts lūgums strādāt Saulkrastu novada domes  Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes  lietu  komitejā un Sociālo jautājumu komitejā, un pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, S.Ancāne, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, (nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā I.Kļaviņa), 
NOLEMJ:  

Ievēlēt Izitu Kļaviņu Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes  lietu  komitejas sastāvā  un Saulkrastu novada domes Sociālo 
jautājumu komitejas sastāvā. 

 
 


