
 

 

(DOMES SĒDES LĒMUMI) 

27.02.2013. 

 
§ 2 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot I.G. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par V.I. deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§ 3 
Par personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot N.K. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par J.K un viņas nepilngadīgā bērna V.B. deklarēto dzīvesvietu, 
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 
 

§ 4 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot N.K. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par J.K. deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
§ 5 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot G.R. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par A.M. deklarēto dzīvesvietu , kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§ 6 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot G.R. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par G.V. deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§ 7 
Par Bāriņtiesas amatpersonu atalgojumu 2013.gadam 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 21.02.2013. 

iesniegumu, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Melderes 
mēneša atalgojumu 330 latu apmērā, nosakot stundas likmi no 2013.gada 
1.februāra 3,92 lati stundā, nedēļā nostrādāto stundu skaits nedrīkst 
pārsniegt 20 darba stundas.  

2. Apstiprināt Saulkrastu bāriņtiesas locekles Stellas Veismanes mēneša 
atalgojumu 263 latu apmērā, nosakot stundas likmi no 2013.gada 1.februāra 
3,13 lati stundā, nedēļā nostrādāto stundu skaits nedrīkst pārsniegt 20 darba 
stundas.  

 
 

§ 8 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aijas Kalniņas 
2013.gada 14.janvāra pieprasījumu Nr.7.2/517, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 148,59 
(viens simts četrdesmit astoņi lati 59 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2011.gada līdz 2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 9 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 

2013.gada 24.janvāra pieprasījumu izpildu lietā Nr.118/13, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 609,90 
(seši simti deviņi lati 90 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada līdz 
2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 



 
 
 

§ 10 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines 

2013.gada 18.februāra pieprasījumu izpildu lietā Nr.61-C3.2/2013, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 6,68 
(seši lati 68 santīmi) apmērā par 2012.gadu ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 11 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 147,68 
(viens simts četrdesmit septiņi lati 68 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma.  

 
 

§ 12 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 145,94 
(viens simts četrdesmit pieci lati 94 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 

§ 13 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 138,30 
(viens simts trīsdesmit astoņi lati 30 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 14 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 10,25 
(desmit lati 25 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 1.jūnija līdz 
2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 
 



§ 15 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 165,07 
(viens simts sešdesmit pieci lati 07 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 

§ 16 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 165,99 
(viens simts sešdesmit pieci lati 99 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 

§ 17 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 18 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 19 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 



 
§ 20 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
  

§ 21 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 22 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 



 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

  
 
 

§ 23 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 171,96 
(viens simts septiņdesmit viens lati 96 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 

§ 24 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 170,04 
(viens simts septiņdesmit lati 04 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 
 
 



§ 25 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 164,73 
(viens simts sešdesmit četri lati 73 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 26 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,86 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 86 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 27 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



0OLEMJ: 
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 
1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 
 
 

§ 28 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 173,77 
(viens simts septiņdesmit trīs lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 29 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 259,08 
(divi simti piecdesmit deviņi lati 08 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 30 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 165,02 
(viens simts sešdesmit pieci lati 02 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 31 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 215,66 
(divi simti piecpadsmit lati 66 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 
1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma. 

 
 

§ 32 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 174,19 
(viens simts septiņdesmit četri lati 19 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 



§ 33 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 177,24 
(viens simts septiņdesmit septiņi lati 24 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 34 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 174,69 
(viens simts septiņdesmit četri lati 69 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 35 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 



 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 177,44 
(viens simts septiņdesmit septiņi lati 44 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 36 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 174,19 
(viens simts septiņdesmit četri lati 19 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 37 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 175,88 
(viens simts septiņdesmit pieci lati 88 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
§ 38 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 4,98 
(četri lati 98 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 1.jūnija līdz 
2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 39  
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 189,55 
(viens simts astoņdesmit deviņi lati 55 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 40 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 5,78 
(pieci lati 78 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 1.jūnija līdz 
2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 



 
§ 41 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1361, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 245,22 
(divi simti četrdesmit pieci lati 22 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 42 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 168,89 
(viens simts sešdesmit astoņi lati 89 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 43 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 



 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 132,67 
(viens simts trīsdesmit divi lati 67 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
§ 44 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 186,22 
(viens simts astoņdesmit seši lati 22 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
§ 45 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 
Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 214,27 
(divi simti četrpadsmit lati 27 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 
1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma. 

 
 

§ 46 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 186,00 
(viens simts astoņdesmit seši lati 00 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 47 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 Zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa 

Strižko 2013.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.1355, 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 3,55 
(trīs lati 55 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada 1.jūnija līdz 
2013.gada 27.februārim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 48 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
Izskatot Ā.V. 06.02.2013. iesniegumu, kas izskatīts 13.02.2013. 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), pamatojoties 
uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada 
domes 31.10.2012. 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Ķempji’’ zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330040119, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu. 



2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 

§ 49 
Par zemes īpašumu maiņas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot A. I. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.02.2013. sēdē (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu un 38.panta 
pirmo un otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Noslēgt zemes īpašumu maiņas līgumu ar A.I. par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 004 0183, daļas 819 m2 platībā maiņu ar A. I. zemes 
īpašuma Krasta iela 33, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 
004 0163, daļu 819 m2 platībā. 

 
 

§ 50 
Par zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot L.O. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.02.2013. sēdē (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz AT Civillietu tiesu palātas spriedumu Lietā Nr.C04245706, PAC-
0248, Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu un 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130030920, atbilstoši SIA „Latvijas Valsts Mērnieks 
zemes gabala sadales skicei. 

2. Pievienot zemes gabalu „liters A’’, platība 217 m2, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80130030975, veidojot jaunu īpašumu, nosakot zemei un ēkām 
adresi Kāpu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601.  



3. Pievienot zemes gabalu „liters B’’, platība 320 m2, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80130030923, veidojot jaunu īpašumu, nosakot zemei un ēkām 
adresi Kāpu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601.  

4. Likvidēt adresi Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
 

  
§ 51 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot R.T. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.02.2013. sēdē (protokols Nr. 2), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vītiņu iela 4, Saulkrasti, 2. zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8013 005 0195, platība 2257 m2, lietošanas mērķi  
no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  
uz “ zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 
0101”. 
 

§ 52 
Par ceļa servitūta noteikšanu pašvaldības zemes īpašumam 

 Dārza iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads  
 

Izskatot S.Z. iesniegumu ar lūgumu nodibināt servitūtu pašvaldības zemes 
īpašumā Dārza iela 10 par labu viņas īpašumam Dārza iela 6C, pamatojoties uz 
Civillikuma 1231.panta 3.punktu, 1232.pantu un 13.02.2013. Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Noteikt Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Dārza iela 10, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0226, 
4,5 m platu ceļa servitūtu par labu īpašumam Dārza iela 6C, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 004 0232.  

2. Noslēgt līgumu ar S.Z. par ceļa servitūta nodibināšanu. 
 

 
 



§ 53 
Par tiesvedības uzsākšanu  

 

 Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2001.gada 23.jūlija zemes robežu plānu 
nekustamajam īpašumam Krasta ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, ir noteikts 
aprobežojums- takas servitūts 2 m plats, 206 m2platībā. 

 Ņemot vērā, ka kājceļa servitūta tiesības Saulkrastu novada pašvaldībai ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotāju sabiedriskās 
vajadzības, kā arī piekļūšanu Saulkrastu novada pašvaldības zemesgabalam Krasta 
ielā 11A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, un līdz šim nav panākta vienošanās ar 
nekustamā īpašuma Krasta iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieku O.M. 
pamatojoties uz Civillikuma 1082. un 1156.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 
pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Uzsākt tiesvedību par aprobežojuma noteikšanu- ceļa servitūta nodibināšanu, 
2 (divu) metru plata un 206 m2 platībā, nekustamajam īpašumam Krasta ielā 
11, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apz. 8013 001 0338.  

 
 

§ 54 
Par apsaimniekošanas maksas paaugstinājumu  

Bīriņu ielā 3-3, Saulkrastos 
 

Izskatot biedrības „Bīriņu iela 3’’ valdes priekšsēdētājas Dinas Roznieces, 
12.02.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
13.02.2013. sēd (protokols Nr. 3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,331 LVL/m2 uz 
0,361 LVL/m2 Saulkrastu novada domes īpašumā esošajam dzīvoklim Bīriņu 
iela 3-3, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz.80139000139).  

 
 

§ 55 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
Izskatot L.K. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.02.2013. 

Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  

 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Atlikt līdz 15.04.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 1494,87 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 1209,43 un 
nokavējuma nauda Ls 285,44, par nekustamo īpašumu, saskaņā ar parāda 
nomaksas grafiku: 

 
Datums  Pamatparāds (Ls) Nokavējuma nauda (Ls) Kopā (Ls) 
15.03.2013. 604,71 142,73 747,44 
15.04.2013. 604,72 142,71 747,43 
KOPĀ 1209,43 285,44 1494,87 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
§ 56 

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” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 57 
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” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 
 



§ 58 
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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 59 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot 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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā . 
 
 

§ 60 
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” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 
 
 
 



§ 61 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot 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,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 62 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot 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,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 63 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot 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,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

§ 64 
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” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā.  
 

§ 65 
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, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 66 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot 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,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 67 
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi un  

Saulkrastu novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāva 
papildināšanu 

 

Izskatot Latvijas Republikas Zemessardzes 3.Zemessardzes novada 
19.nodrošinājuma bataljona 04.02.2013. vēstuli par Zemessardzes pārstāvja 
deleģēšanu Saulkrastu novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijā un iesniegto 
sadarbības līguma projektu, kas izskatīts 13.02.2012. Tautsaimniecības, attīstības un 



vides komitejas sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka 
pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanā, Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 3.panta 6. un 8.punktā 
Zemessardzei noteiktos uzdevumus sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām 
likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā, piedalīties 
avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu 
seku likvidēšanas pasākumos, nodrošinot kopīgu darbību Valsts civilās aizsardzības 
plānā un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, 
ka publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas- 
publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu 
un Saulkrastu novada domes 29.02.2012. sēdes lēmumu „Par Saulkrastu novada 
Civilās aizsardzības komisijas izveidi” (lēmums Nr.2§44), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu par sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanu Saulkrastu novadā.  

2. Noslēgt ar Latvijas Republikas Zemessardzi sadarbības līgumu. 
3. Sadarbības līguma izpildi nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības Civilās 

aizsardzības komisijas loceklim Andrejam Arnim. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas 

locekļa amatā LR Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona Eskorta un 
patruļu rotas komandieri virsleitnanti Ingu Stivriņu ar 01.03.2013. 

5. Lēmumu nosūtīt LR Zemessardzes 3.Zemessardzes novada 19.nodrošinājuma 
bataljonam. 

6. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības 
līguma noslēgšanu. 

 
§ 68 

Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 0r.20 
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 

 
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.20 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu 
novadā" projektu, kas izskatīts 13.02.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu un 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 22.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 



1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2012.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.20 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu 
novadā". 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 
 

§ 69 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam  

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāka Viļņa Klibiķa 11.02.2013. iesniegumu, kas izskatīts 13.02.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2) par dalību 
Lauku atbalsta dienesta izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 
2013.gadā” par kopējo summu LVL 5095,76. 

2. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā” par kopējo summu LVL 4356,00. 

 
 

§ 70 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Koškuļi”, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 

 

         Izskatot Aleksandra Horta iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam- zemes gabalam „Koškuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā (kadastra Nr. 8033 004 0162), kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 2013. gada 13. februāra sēdē (protokols Nr. 2), pamatojoties uz 
likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 101. punktu un saskaņā ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



0OLEMJ: 
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam „Koškuļi”, Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā (kadastra Nr. 8033 004 0162).  
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, nekustamā īpašuma „Koškuļi” īpašnieku Aleksandru 
Hortu divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas  

 

 

§ 71 
Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva papildināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 13.02.2013. 

iesniegumu Nr. 01-5/21, kas izskatīts 13.02.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo 
daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Ar 01.02.2013. apstiprināt Laimu Laicāni, Zvejniekciema vidusskolas sociālo 
pedagogu, par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekli. 

 
 
 

 § 72 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 31.janvārī saņemts L.B. iesniegums 

ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam M.L 
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 13.02.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 



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

2. Noslēgt ar L.B. līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 
 

§ 73 
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu 

ar Carnikavas novada domi 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas direktores Ievas Lazdauskas 11.02.2013. iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 
sadarbības līgumu par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbības 
nodrošināšanu Carnikavā, Carnikavas novadā, 2013.gadā, kas izskatīts Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.02.2013. sēdē, protokols Nr.2 un 
pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība uz 
savstarpēju līgumu pamata piedalās valsts un citu pašvaldību izglītības iestāžu 
finansēšanā,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada domi par Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanu Carnikavā, 
Carnikavas novadā, 2013.gadā. 

2. Noslēgt ar Carnikavas domi sadarbības līgumu līdz 31.12.2013.  
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības 

līguma noslēgšanu. 

 
§ 74 

Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
direktores Judītes Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu amatā 

 

20.02.2013. apvienotā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, 
(protokols Nr.3) tika izvērtēts pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” darbības rezultāts un pieņemts atzinums par Judītes Krūmiņas atkārtotu 
apstiprināšanu aģentūras direktores amatā uz pieciem gadiem, pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 9.punktu, Publisko aģentūru likuma 
21.panta ceturto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- 1 (M.Vītols), 
 
0OLEMJ: 



1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktores amatā atkārtoti Judīti Krūmiņu uz pieciem gadiem. 

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot darba līgumu ar Judīti Krūmiņu. 
3.  

 
§ 75 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 
ar biedrību Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija  

 

Izskatot biedrības Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas 
priekšsēdētājas Maijas Pīlāgas 01.02.2013. iesniegumu ar lūgumu izbeigt 
nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kas noslēgts ar Saulkrastu novada domi 
06.06.2012. sakarā ar to, ka nav izdevies piesaistīt ārvalstu finansējumu Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbības uzlabošanai un pamatojoties uz 
13.02.2013. Finanšu komitejas atzinumu un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.martu izbeigt 06.06.2012. nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
biedrību Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija. 

 

 
§ 76 

Par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām  
pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 

 Smilšu ielā 3, Saulkrastos 
 
15.01.2013. Saulkrastu novada pašvaldībā saņemts SIA „GG Cafe” valdes 

locekles Gundegas Grestes iesniegums, kurā minēts, ka SIA „GG Cafe” 25.08.2010. ir 
noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūru „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” par kafejnīcas telpas nomu, kas 
atrodas Smilšu ielā 3, Saulkrastos. Iesniedzēja lūdz atcelt nomas maksu par kafejnīcas 
telpām Smilšu ielā 3, sakarā ar iedzīvotāju sporta pasākumu pasīvu apmeklēšanu, kas 
rada zaudējumus uzņēmumam, kā arī, lai turpmāk uzņēmums sniegtu kvalitatīvus 
ēdināšanas pakalpojumus Saulkrastu iedzīvotājiem un viesiem. 

Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir pienākums sekmēt saimniecisko darbību un 
attīstību savā administratīvajā teritorijā un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 
14.punktu un saskaņā ar 13.02.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 



1. Atļaut pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” noteikt 
SIA „GG Cafe” samazinātu nomas maksu par nedzīvojamām telpām Smilšu 
ielā 3, Saulkrastos (izīrētā platība 67,8 m2), nosakot nomas maksu par 1m 2 - 
Ls 1,05 (viens lats, 05 santīmi).  

2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” sagatavot 
vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma. 

 
 

§ 77 
Par 0ekustamo īpašumu privatizācijas un izsoles komisijas likvidāciju  

 
Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2013.gada 12.februāra 

iesniegumu par M.Jansones izslēgšanu no Saulkrastu novada domes Nekustamo 
īpašumu privatizācijas un izsoles komisijas un komisijas darbības apturēšanu, kas 
izskatīts 2013.gada 12.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), un ņemot 
vērā, ka komisija šobrīd faktiski nedarbojas, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Likvidēt ar 2013.gada 1.martu Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu 
privatizācijas un izsoles komisiju.  

 
 

§ 78 
Par debitora parāda norakstīšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 

2013.gada 12.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2013.gada 13.februāra finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.3 un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā 
noteiktajam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Norakstīt J.A. debitora parādu par summu Ls 283,76 (divi simti astoņdesmit 
trīs lati, 76 santīmi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
debitora parāda norakstīšanu. 

 
 
 
 
 



§ 79 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu piemiņas vietas izveidošanai 

 
Izvērtējot Saulkrastu novada pašvaldības un Somijas gaisa karaspēka 

veterānu biedrības sadarbību projektā „Somu lidotāju piemiņas vieta” un ievērojot 
25.04.2012. un 19.12.2012. tikšanās laikā biedrības izteikto lūgumu veikt teritorijas 
labiekārtojumu piemiņas vietā, izskatot Latvijas Republikas vēstniecības Somijas 
Republikā vēstnieka Jura Bones 20.02.2013. vēstuli, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 
M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- 1 (L.Vaidere), „atturas”- nav, 
 
0OLEMJ: 

1. Atbalstīt labiekārtojuma projektu „Somu lidotāju piemiņas vieta”, 
Lielžvīguļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 
8033 004 0030 un piešķirt līdzfinansējumu tā realizācijai 2013. gada 
budžetā Ls 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti lati 00 santīmi) apjomā no 
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. 

2. Atcelt 27.12.2012. domes sēdes lēmumu Nr. 17, §41 „Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu piemiņas vietas izveidošanai”. 

3. Finansistam G.Vīgantam iekļaut piešķirto finansējumu  2013.gada budžeta 
grozījumos. 

 

 

0ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 27.martā pl. 15:00, 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

 

 


