
 
DOMES  SĒDES  LĒMUMI 

(28.03.2012.) 
 

§ 2. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa 
2012.gada 29.februāra pieprasījumu Nr.1093, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 25,93 
(divdesmit pieci lati 93 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 3. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona 
2012.gada 29.februāra pieprasījumu Nr.3097, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 23,20 
(divdesmit trīs lati 20 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 
 

§ 4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona 
2012.gada 29.februāra pieprasījumu Nr.3097, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 14,02 
(četrpadsmit lati 02 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.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 Gintera Hmeļevska 
2012.gada 24.februāra pieprasījumu Nr.3496, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 1 014,16 
(viens tūkstotis četrpadsmit lati 16 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.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 Gintera Hmeļevska 
2012.gada 24.februāra pieprasījumu Nr.3496, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 1 256,63 
(viens tūkstotis divi simti piecdesmit seši lati 63 santīmi) apmērā par laika periodu 
no 2010.gada līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
§ 7. 

Par pārņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā 
 Izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr.40003192154, adrese 
Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV – 1887,  27.02.2012. iesniegumu Nr.4.17/2903, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 9.punkta, 21. panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 

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

NOLEMJ: 
   1.  Pārņemt Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā bezsaimnieka dzīvokļa īpašumu 
Nr.7 Tallinas ielā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag,, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 900 0016. 
2.   Īpašums tiek pārņemts, lai veiktu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
 

§ 8. 
Par grozījumiem  

Saulkrastu novada domes 
 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 6r.2  

„Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”  
 

27.02.2012. Saulkrastu novada pašvaldībā tika saņemts Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā izteikts 
iebildums par Saulkrastu novada domes 25.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”.  



 Atbilstoši ministrijas atzinumam ir sagatavoti grozījumi saistošajos 
noteikumos, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu, 45. panta ceturto daļu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

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

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktajā kārtībā. 

 
§ 9. 

Par nekustamā īpašuma Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
domājamo daļu  reģistrāciju zemesgrāmatā un  

adreses piešķiršanu 
 Saskaņā ar Saulkrastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 05.03.2003. 
izziņu Nr. 03-4.2./3. un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 9.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likumu un Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 23.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada pašvaldības kopīpašuma 
351/9204 domājamo daļu – neapdzīvojamo telpu Nr. 703, platība 35,1 kv.m, kas 
ietilpst ēku un būvju īpašumā  Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80135020305,  

2. Piešķirt adresi neapdzīvojamai telpai ar platību 35.1 kv.m –  
            Ainažu iela 10 – 703, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
§ 10. 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4, 
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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Kāpu iela 26, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0904, kopējā platība 2611 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1626 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
 985 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība,  
                                     kods – 0101”. 



 
§ 11.  

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4, 
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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Vītiņu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 005 0126, kopējā platība 2278 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
1078 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība,  
                                     kods – 0101”. 
 

§ 12. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 16.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols 
Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
        Noteikt nekustamā īpašuma “Ziedoņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0019, kopējā platība 4022 kv.m, 
dalīto lietošanas mērķi:  
1991 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
2031 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība,  
                                     kods – 0201”. 
 

§ 13. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 01.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols 
Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Ainažu iela 19A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 002 0104, kopējā platība 4199 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1500 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 



2699 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība,  

                                     kods – 0101”. 
 

§ 14. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 11.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols 
Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Kāpu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0902, kopējā platība 1771 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
  571 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība,  
                                     kods – 0101”. 
 

§ 15. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot personas 08.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols 
Nr.4,  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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma “Dunduri”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330011279, platība 0,2314 ha, lietošanas 
mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši 
īpašuma        pašreizējai izmantošanai. 
 

§ 16. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Rīgas ielā 51 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4,  pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” V nodaļu un Saulkrastu būvvaldes 
17.02.2012. atzinumu Nr. 7 par būves pārbaudi, 

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



NOLEMJ:  
 1. Klasificēt veikalu-kafejnīcu Rīgas ielā 51, Saulkrastos, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130030558 001, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās veikalu-kafejnīcu  Ainažu ielā 51, Saulkrastos, Saulkrastu pag., 
kadastra apzīmējums 80130030558 001,  kuras īpašnieks ir V.B. 

3.    Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.05.2012. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010. 
 

§ 17. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Viļa Lāča ielā 14 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4,  pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” V nodaļu un Saulkrastu būvvaldes 
17.02.2012. atzinumu Nr. 8 par būves pārbaudi, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 1. Klasificēt dzīvojamo māju Viļa Lāča ielā 14, Saulkrastos, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130050217 001, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības dzīvojamo māju  Viļa Lāča ielā 14, Saulkrastos, Saulkrastu 
pag., kadastra apzīmējums 80130050217 001,  kuras īpašniece ir R.R. 

3.    Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.05.2012. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010. 
 

§ 18. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Raiņa ielā 2 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4,  pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” V nodaļu un Saulkrastu būvvaldes 
17.02.2012. atzinumu Nr. 10 par būves pārbaudi, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 1. Klasificēt darbnīcu Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130020305 002, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības darbnīcu  Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu pag., 
kadastra apzīmējums 80130020305 002,  kuras īpašnieks ir R.B. 

3.    Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.05.2012. 



4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010. 
 

§ 19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Komētas ielā 1A 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4,  pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” V nodaļu un Saulkrastu būvvaldes 
17.02.2012. atzinumu Nr. 11 par būves pārbaudi, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 1. Klasificēt dzīvojamo māju Komētas ielā 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010693 001, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības dzīvojamo māju  Komētas ielā 1A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., kadastra apzīmējums 80330010693 001,  kuras 
īpašniece ir S.S. 

3.    Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.05.2012. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010. 
 

§ 20. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Komētas ielā 5 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.03.2012. sēdē, protokols Nr.4,  pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā” V nodaļu un Saulkrastu būvvaldes 
17.02.2012. atzinumu Nr. 12 par būves pārbaudi, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 1. Klasificēt dzīvojamo māju Komētas ielā 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010058 001, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības dzīvojamo māju  Komētas ielā 5, Zvejniekciems, 
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., kadastra apzīmējums 80330010058 001,  kuras 
īpašniece ir I.S. 

3.    Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.05.2012. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010. 
 

§ 21. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 



 Izskatot personas 20.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 14.03.2012. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma “Jubileja 188”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330032510, platība 0,056 ha, ½ domājamo ar V.C., ½ 
domājamo daļu ar V.C. nomu. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

§ 22. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot pilnvarotās personas Dzidras Zuseles, 08.03.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts 14.03.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar R.A., par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Aģes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010631, platība 0,1499 ha, , nomu. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

§ 23. 
Par nekustamā  īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  

 īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 
 Izskatot Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 13.03.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts 14.03.2012. Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.4, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 
daļas 3.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA 
sertifikāts Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības 3/100 domājamo daļu nekustamā 
īpašuma Ainažu ielā 20, Saulkrastos., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130020244, tirgus vērtību  -  
LVL 8 000,00 (astoņi tūkstoši lati 00 santīmi). 



 2. Noslēgt ar SIA “RERICA”, reģ. Nr.40003741721, adrese Ainažu iela 20, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošu 3/100 domājamo daļu īpašuma Ainažu iela 20, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējumus 80130020244, pārdošanu. 
 

§ 24. 
Par adreses piešķiršanu  

   Izskatot personas 19.12.2011. iesniegumu, pamatojoties uz 07.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un  11., 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:Piešķirt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes īpašuma ar kadastra 
apzīmējumu  8033 001 0598, adresi  -   

Kapteiņu iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

§ 25. 
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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

§ 26. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

 
§ 27. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 28. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 



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

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

§ 29. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 12.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 30. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 13.03.2012. 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” 2.2. apakšpunktu,  

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

§ 31. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

§ 32. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 05.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 



 
§ 33. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 01.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.  
 

§ 34. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 01.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 35. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 27.02.2012. 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” 2.3. apakšpunktu,  

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

§ 36. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 27.02.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 37. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 27.02.2012. 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” 2.2. apakšpunktu,  



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

§ 38. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 19.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā.  
 

§ 39. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 19.03.2012. 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” 2.2. apakšpunktu,  

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

§ 40. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 19.03.2012. 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” 2.2. apakšpunktu,  

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

§ 41. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 22.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 42. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 



 Izskatot personu 12.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts 14.03.2012. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 4, pamatojoties uz 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu ar grozījumiem, kas 
apstiprināti ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.06.2007. lēmumu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Laivu iela 4 (kadastra apzīmējums 
80330011127), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, un Laivu iela (kadastra 
apzīmējums 80330010395), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 

 
§ 43. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 15.03.2012. iesniegumu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.un 30. punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ‘’Kalnbrieži’’, Zvejniekciems 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 1.zemes vienības, (kadastra apzīmējums 
80330010895), zemes ierīcības projektu; 
  2. Piešķirt zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ‘’liters 1’’, jaunu adresi, 
Vizbuļu iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;   
 3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam Vizbuļu iela 8 - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0600. 
 

§ 44. 
Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 Izskatot pilnvarotās personas Dzidras Zuseles 08.03.2012. iesniegumu par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ''Par zemes lietošanu un zemes ierīcību 
33.panta pirmās daļas 8.punktu, 9.punktu un 10.punktu, ''Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas  likuma 25.panta pirmās daļas 
4.punktu un otro daļu un likuma ‘’Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos’’ 
4.panta trešo daļu, 

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



1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības R.A. ar 31.12.2011. uz zemes gabalu 0.1499 ha 
platībā Aģes ielā 3, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
80330010631; 
2. Zemes gabals ir apbūvēts un piekrīt pašvaldībai, un reģistrējams Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 

 
§ 45. 

Par cirsmas (Murjāņu ielā 22) izsoles noteikumu apstiprināšanu 
un izsoles komisijas apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra lēmumu 
Nr.2§7 par cirsmas izsoles organizēšanu pašvaldības īpašuma Murjāņu ielā 22, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, teritorijas daļā, kas nomnieka SIA „Arco 
Development Saulkrasti” izstrādātajā projektā paredzēta ceļa būvei, un saskaņā ar LR 
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka 
atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 6. panta 
trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, 8. 
panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un 
mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šī likuma 6. panta 
nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, un saskaņā ar 14.03.2012. Finanšu  
komitejas sēdes atzinumu, 

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

1. Nodot izsolei pašvaldības īpašumā Murjāņu iela 22, Saulkrastos, kadastra Nr. 
80130030351, cirsmas izlases cirti 2,0 ha platībā, meža kvartāls Nr.1, 
izcērtamais apjoms – 206.04 m3 . 

2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības īpašumā Murjāņu iela 22 
(pievienoti). 

3. Apstiprināt cirsmas izsoles komisiju 3  locekļu sastāvā : 
3.1. komisijas priekšsēdētājs: Saulkrastu novada deputāts Andris Silavnieks; 
3.2. komisijas loceklis: Nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3.komisijas loceklis: Saulkrtastu novada deputāts, deputāts Normunds 
Strapcāns. 
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 27.04.2012. rīkot cirsmas izsoli. 

  
§  46. 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 
 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” izstrādāto un 13.03.2012. iesniegto 
saistošo noteikumu projektu „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un 
būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. 
sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 
1.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
6OLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā ”. 



2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai saskaņošanai. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 27.06.2007. lēmumu        
(sēdes protokols Nr.10§ 44), ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4„ Par 
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, 
ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu pašvaldībā.” 

 
§ 47. 

Par Saulkrastu novada domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu 
un nolikuma apstiprināšanu 

 Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 13.03.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts 14.03.2012. 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 
izveidošanu šādā sastāvā: 

- Sigita Kliedere – Saulkrastu Sociālā dienesta darbiniece darbam ar 
ģimenēm un bērniem; 

- Ingūna Feldmane – Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra 
„Saulespuķe” vadītāja; 

- Baiba Meldere – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
- Rita Peterlēvica – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu 

iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore; 
- Valdis Kalniņš – Saulkrastu novada Pašvaldības policijas priekšnieks; 
- Vēsma Bērziņa – ģimenes ārste; 
- Rota Ļihačeva – psiholoģe. 

2. Apstiprināt komisijas nolikumu. 
3. Līdz 25.04.2012. ievēlēt komisijas priekšsēdētāju. 

 
§ 48. 

Par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 06.martā saņemts E.M. Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja meitai U.L.M., deklarēta: Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta 
vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

14.03.2012. Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē tika izskatīts E.M. iesniegums un konstatēts, ka iesniedzējs neatbilst 
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” 
nosacījumiem saņemt pašvaldības kompensāciju.   

Pamatojoties uz 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” 1.3.apakšpunktu, kurš nosaka, 
ka bērna vecākiem ir tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju, ja bērns izmanto Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā strādājošu pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes un izglītības 
pakalpojumu sniedzēja iestādi, kura reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 



(turpmāk-Privāta iestāde) un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 14.03.2012. atzinumu (protokols Nr.2) par kompensācijas piešķiršanas atteikšanu, 
jo iesniedzēja meita U.L.M. neapmeklē Privātu iestādi, 

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

1. Nepiešķirt pašvaldības kompensāciju E.M.  
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

§ 49. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 27.februārī saņemts J.M. deklarētā 
dzīvesvieta: Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai L.M. deklarēta: 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 14.03.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2),   

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

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

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

 
§ 50. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts J.K., deklarētā 

dzīvesvieta: Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam P.K., deklarēts: 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 14.03.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2),   



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

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

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

 
§ 51. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts S.U., deklarētā 

dzīvesvieta: Saulkrasti, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam O.U., deklarēts: Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 14.03.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2),   

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

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

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

 
§ 52. 

Par „Rūķa māja” sniegto pakalpojumu apmaksas termiņiem 
 Izskatot personas 27.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 14.03.2011. finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.4, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, 
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 1. Atļaut personai, norēķināties par „Rūķa māja” sniegtajiem bērna ēdināšanas 
un uzturēšanās izdevumiem, kopējā summa Ls 93.80 ( deviņdesmit trīs lati 80 sant.) 
sekojošos termiņos:  
 Līdz 20.04.2012. –  Ls 18.76; 
 līdz 20.05.2012. –  Ls 18.76; 
 līdz 20.06.2012. –  Ls 18.76; 
 līdz 20.07.2012. -   Ls 18.76; 
 līdz 20.08.2012. -   Ls 18.76. 
 2. Par parāda nomaksu augstāk minētos termiņos noslēgt rakstisku vienošanos. 



 
§ 53. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bērnu tiesību aizsardzības komisijas darba 
nodrošināšanai  

 Izskatot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītājas Anitas 
Bogdanovas 13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Bērnu tiesību aizsardzības 
komisijas budžetā 1 610,00 latu apmērā, lai atmaksātu atalgojumu komisijas 
pastāvīgajiem locekļiem. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 54. 
Par izmaiņām budžeta plānā  

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 09.03.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 14.03.2012., protokols 
Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 
budžetā 899,00 latu apmērā, lai atmaksātu kursu apmeklējumus (ekonomiskās 
klasifikācijas kods (EKK) 2239) un iegādāties žurnālus un bibliotēkas grāmatas (EKK 
2420). 
2.Apstiprināt izmaiņas Zvejniekciema vidusskolas budžeta 2012.gada izdevumos: 
samazināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 
par 1 100,00 latiem; 
EKK 5233 (Bibliotēku krājumi) par 700,00 latiem. 
palielināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 100,00 latiem; 
EKK 2410 (Mācību grāmatu iegāde) par 700,00 latiem. 
1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 55. 
Par domes budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu (mērķdotācija mācību 

literatūrai)  
 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 08.03.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 



NOLEMJ: 
1.Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 
Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību literatūrai” par 1209,00 latiem 
Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumus: 
Izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību literatūrai Saulkrastu vidusskolai” par 
642,00 latiem; 
Izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību literatūrai Zvejniekciema vidusskolai” par 
567,00 latiem; 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 56. 
Par kredīta ņemšanu Valsts kasē 

 Izskatot Saulkrastu domes finansista Gata Vīganta 08.03.2012. iesniegu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 14.03.2012., protokols 
Nr.4, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 
likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un likuma ‘Par 
pašvaldības budžetiem’26.panta pirmo daļu, 

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

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 10 gadiem 252 792,00 LVL apmērā 
vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Saulkrastu novada publiskajā apgaismojumā” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  
 

§ 57. 
Par grozījumiem speciālajā budžetā  

 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 14.03.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada speciālā budžeta 2012.gada izdevumos: 
samazināt Speciālā budžeta Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224610 (Ielu remonts ar šķembām pirms 
greiderēšanas) par 2 000,00 latiem; 
EKK 224611 (Grunts ielu un ceļu remonts ar smilts – grants maisījumu) par 2 000,00 
latiem. 
palielināt Speciālā budžeta Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
EKK 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 4 000,00 latiem. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 58. 
Par jaunas amata vietas izveidošanu Saulkrastu novada pašvaldības  

centrālās administrācijas Centralizētajā grāmatvedībā  



Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
13.03.2012. iesniegumu un saskaņā ar 14.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu, 
protokols Nr.4, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 6.punktu, likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu. 

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

NOLEMJ:Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

§ 59. 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

Centralizētās grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu 
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 13.03.2012. 
iesniegumu par Centralizētās grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu, kas izskatīts 
14.03.2012. Finanšu komitejā, un pamatojoties uz 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:  
1.Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības administrācijas Centralizētās 
grāmatvedības nolikumu. 
2.Uzskatīt par spēku zaudējušu ar 30.06.1999. Saulkrastu novada domes sēdes 
(prot.Nr.6§10) lēmumu apstiprināto Centralizētās grāmatvedības nolikumu. 
 

§ 60. 
Par papildus licences iegādāšanos VJMMS vecāku maksas uzskaites 

nodrošināšanai  
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Domes budžetā 635,00 latu 
apmērā, lai iegādātos papildus licenci VJMMS vecāku maksu uzskaites 
nodrošināšanai. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 61. 
Par domes budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu pamatojoties uz 

līgumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
06.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 



NOLEMJ: 
1.Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 
Ieņēmumu pozīciju „Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai” par 8 830,00 latiem 
2.Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumus: 
Izdevumu pozīciju „NVA ESF projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā"” par 8 830,00 
latiem. 
3.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „NVA ESF 
projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā" 239,00 latu apmērā, lai segtu darba 
koordinētāja valsts sociālās obligātās iemaksas. 
1., 2. un 3. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

§ 62. 
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

Izskatot SIA „Latprimusa” 24.02.2012. iesniegumu par telpu atbrīvošanu Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, kas izskatīts Finanšu komitejas 14.03.2012. sēdē (prot. Nr.4) un 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē (prot. Nr.4), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: Izbeigt 2012.gada 31.martā ar SIA „Latprimusa” 2011.gada 11.maijā 
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu.  
Noslēgt ar SIA „Latprimusa” vienošanos par līguma izbeigšanu. 
 

§ 63. 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam CHARTS  

 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 
13.03.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
„Projekts „CHARTS”” 3 000,00 latu apmērā, lai priekšfinansētu projektu „CHARTS” 
2012.gadam. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 64. 
Par Saulkrastu novada domes deputātes Daigas Bušas 

 pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa uz iesnieguma pamata 
Izskatot Saulkrastu novada domes deputātes Daigas Bušas 2012.gada 12.marta 

iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos, kas izskatīts 14.03.2012. Finanšu 
komitejas sēdē, un pamatojoties uz LR likuma „Republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 
deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu 
par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un LR likuma „Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „pret” – 3 
(A.Ancāns, A.Krūmiņš, A.Silavnieks) , „atturas” – 1 (A.Dulpiņš), 
 NOLEMJ:  

1. Izbeigt deputātes Daigas Bušas pilnvaras pirms termiņa.  
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 25.04.2012. noteikt 

nākamo deputāta kandidātu, kurš stāsies Daigas Bušas vietā. 
§ 65. 

Par pilnvarojuma sniegšanu 
Saulkrastu novada domes deputātam Artūram Ancānam 

Saskaņā ar Saulkrastu novada 14.03.2012. Finanšu komitejas atzinumu, 
protokols Nr.4, un pamatojoties uz LR likuma „Republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta statusa likuma” 9.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

1. Pilnvarot Saulkrastu novada domes deputātu Artūru Ancānu, Saulkrastu 
novada domes uzdevumā pārbaudīt pašvaldības uzņēmuma SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” darbu, par laika posmu no 2007.gada līdz 2012.gadam. 

2. Artūram Ancānam līdz 30.06.2012. iesniegt Saulkrastu novada domei 
ziņojumu par pārbaudes rezultātiem. 

3. Atcelt Saulkrastu novada domes 29.02.2012. lēmumā (sēdes protokols 
Nr.2§37) 2.punktu par revīzijas komisijas izveidošanu SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” darbības izvērtēšanai.  

§ 66. 
Par valsts vietējā autoceļa V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posma 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

Izskatot pašvaldības izpilddirektora 13.03.2012. iesniegumu „Par valsts autoceļa 
V101 pārņemšanu” un VAS „Latvijas Valsts ceļi” sagatavoto aktu „Par valsts vietējā autoceļa 
V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posma km 1,000-16,092 nodošanu Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā”, kas izskatīts Finanšu komitejas 14.03.2012. sēdē (prot. Nr.4) un 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.03.2012. sēdē (prot. Nr.4), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
6OLEMJ:  

1. Pārņemt vietējā autoceļa V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posmu, km 1,000-16,092, 
saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sagatavoto aktu „Par valsts vietējā autoceļa 
V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posma km 1,000-16,092 nodošanu Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašumā” ar noteikumu, ka VAS „Latvijas Valsts ceļi” nodrošina 
autoceļa posma uzturēšanu līdz 2012.gada 31.decembrim. 

1) Izveidot Saulkrastu pašvaldības autoceļa pārņemšanas komisiju šādā sastāvā: 
2) Andrejs Arnis – Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors; 
3) Normunds Līcis – Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
4) Guntars Zonbergs – Saulkrastu novada domes ielu un ceļu apsaimniekošanas 

komisijas priekšsēdētājs; 



5) Aivars Gavars – Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos; 

6) Līga Pilsētniece – Saulkrastu būvvaldes vadītāja; 
7) Bruno Veide – SIA „Saulkrastu komunālserviss” Labiekārtošanas nodaļas 

vadītājs. 
8) Uzdot Saulkrastu pašvaldības autoceļa pārņemšanas komisijai apsekot vietējā 

autoceļa V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posmu, km 1,000-16,092, izvērtēt 
autoceļa, tajā skaitā tiltu, caurteku, ceļa zīmju, barjeru, stāvlaukumu, 
paviljonu, luksoforu, metāla kopņu, gājēju ietvju, apgaismes objektu tehnisko 
stāvokli. 

9) Uzdot Saulkrastu pašvaldības autoceļa pārņemšanas komisijai sagatavot 
autoceļa V101 Lilaste – Saulkrasti - Duči posma, km 1,000-16,092, tehniskā 
stāvokļa apsekošanas aktu. 

10) Lūgt VAS „Latvijas Valsts ceļi” uzteikt visus līdz šim noslēgtos nomas 
līgumus, kas attiecās uz pārņemamo autoceļa posmu, līdz pieņemšanas- 
nodošanas akta parakstīšanai. 

§ 67. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu bērnu dalībai pasaules čempionātā  

 Izskatot biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” viceprezidenta 
Kaspara Riekstiņa 20.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē 14.03.2012, protokols 
Nr.2. un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 14.03.2012., protokols 
Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Dotācija 
pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” 475,00 latu apmērā, lai 
atbalstītu Saulkrastu bērnu dalību pasaules čempionātā „8. WKC World cup for 
children”, kas notiks Lietuvā. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 68. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai  

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 21.02.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas sēdē 14.03.2012, protokols Nr.2. un Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas sēdē 14.03.2012., protokols Nr.4, 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, A.Ancāns, M.Vītols, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijai „Saulkrastu 
vidusskola” 1 529,00 latu apmērā (300,00 lati saimnieciskiem izdevumiem un 
1 229,00 lati, lai atmaksātu trīs mēnešus pusotru darba slodzi). Finansējums piešķirts 



ar mērķi, lai ar 2012.gada 1.septembri Saulkrastu vidusskolas telpās varētu strādāt 
Vidzemes mūzikas un mākslas skola. 
 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 69. 
Par Saulkrastu novada domes deputātes Ilzes Pētersones 

 pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa uz iesnieguma pamata 
Izskatot Saulkrastu novada domes deputātes Ilzes Pētersones 2012.gada 

26.marta iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos un pamatojoties uz LR likuma 
„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmās 
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad 
dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un LR likuma 
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „pret” – 2 (A.Ancāns, 
A.Krūmiņš), „atturas” – 3 (N.Līcis, A.Silavnieks, A.Dulpiņš), 
 NOLEMJ:  

1. Izbeigt deputātes Ilzes Pētersones pilnvaras pirms termiņa.  
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 25.04.2012. noteikt 

nākamo deputāta kandidātu, kurš stāsies Ilzes Pētersones vietā. 

§ 70. 
Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu iela 13B pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 Saulkrastu novada dome 28.09.2011. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19§39 „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos”. 
Pašvaldībā ir iesniegta detālplānojuma pirmā redakcija. Izskatījusi iesniegto 
detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos pirmo redakciju, 
atbilstoši LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72., 73.,  un 74. punktam,  

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

1.  Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 
zemes gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos  pirmo redakciju. Sabiedriskās 
apspriešanas laiku noteikt no 2012. gada 16. aprīļa līdz 2012. gada 14. 
maijam. 

2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt 
pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Atcelt Saulkrastu novada domes sēdes 29.02.2012. lēmumu „Par 
detālplānojuma zemes gabalam Ainažu iela 13B pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( prot. Nr. 2 § 40). 

 


