
 
 

DOMES SĒDES LĒMUMI 
(30.05.2012.) 

 
§ 2. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Izskatot personas 2012.gada 14.maija 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ: 
  Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
  
 

§3. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Izskatot personas 2012.gada 16.maija 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav,  
NOLEMJ: 
  Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
 

§ 4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maijā iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašuma  
domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei K. Ā. 
   2011.gada 18.jūlijā un 2012.gada 25.janvārī parādniecei izsūtīti brīdinājumi 
Nr.06.-13/299 un Nr. 06.-13/2, bet arī pēc to saņemšanas  nodokļa parāds nav 
samaksāts. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 132,58 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 77,58 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 12,60 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. - 42,40 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 



   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma domājamo daļu, piedziņu vēršot uz 
parādnieces naudas līdzekļiem, viņai piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maijā iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašuma  
domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei.  
 2011.gada 18.jūlijā un 2012.gada 25.janvārī parādniecei izsūtīti brīdinājumi 
Nr.06.-13/300 un Nr. 06.-13/3, bet arī pēc to saņemšanas nodokļa parāds nav 
samaksāts. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 143,41 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 83,35 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 12,60 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 47,46 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no  personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma domājamo daļu, piedziņu vēršot uz 
parādnieces naudas līdzekļiem, viņai piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maijā iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 



   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašuma  
“Austrumi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 
001 0599, 3/16 domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  1.,2.panta 
un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma 
īpašniecei.  
   2011.gada 18.jūlijā un 2012.gada 25.janvārī parādniecei izsūtīti brīdinājumi 
Nr.06.-13/301 un Nr. 06.-13/4, bet arī pēc to saņemšanas  nodokļa parāds nav 
samaksāts. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 143,41 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 83,35 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 12,60 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 47,46 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma domājamo daļu, piedziņu vēršot uz 
parādnieces naudas līdzekļiem, viņai piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

 
§ 7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maijā iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašuma  
“Austrumi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 
001 0599, 1/4 domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta 
un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma 
īpašniekam.   2011.gada 18.jūlijā un 2012.gada 25.janvārī parādniekam izsūtīti 
brīdinājumi Nr.06.-13/302 un Nr. 06.-13/5, bet arī pēc to saņemšanas  nodokļa parāds 
nav samaksāts. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 189,98 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 111,19 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 15,42 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 63,37 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma domājamo daļu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maijā iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašuma  
“Austrumi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 
001 0599, 3/16 domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta 
un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma 
īpašniekam. 
   2011.gada 18.jūlijā un 2012.gada 25.janvārī parādniekam izsūtīti brīdinājumi 
Nr.06.-13/303 un Nr. 06.-13/6, bet arī pēc to saņemšanas  nodokļa parāds nav 
samaksāts. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 143,41 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 83,35 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 12,60 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 47,46 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma domājamo daļu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 
 
 

§ 9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu  



    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu 
“Piekūni”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8033 
001 1098. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību (SIA) “GLK”. 

-okavētie nodokļa maksājumi sastāda 587,03 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodoklis par iepriekšējiem gadiem – 330,36 LVL, 2012.gada 1.-2.ceturksnī 
nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 75,38 LVL un nokavējuma nauda 
uz 30.05.2012. – 181,29 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes maksāšanas 
paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA “GLK”, reģistrācijas -r. 40003850142, 
adrese Ieriķu iela 42, Rīga, LV-1084, Saulkrastu novada domes labā 587,03 LVL 
(pieci simti astoņdesmit septiņi lati 03 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu “Piekūni”, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 001 1098 piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu  

Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu 
“Dzērves”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8033 
001 1099. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību (SIA) “GLK”. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 678,88 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 379,67 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,38 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 211,83 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 



Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

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

Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA “GLK”, reģistrācijas -r. 40003850142, 
adrese Ieriķu iela 42, Rīga, LV-1084, Saulkrastu novada domes labā 678,88 LVL 
(seši simti septiņdesmit astoņi lati 88 santīmi) - nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu “Dzērves”, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 001 1099, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu  

Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu 
“Vanagi”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8033 
001 0955. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību (SIA) “GLK”. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 13,83 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 8,67 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 0,98 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 4,18 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

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

Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA “GLK”, reģistrācijas -r. 40003850142, 
adrese Ieriķu iela 42, Rīga, LV-1084, Saulkrastu novada domes labā 13,83 LVL 
(trīspadsmit lati 83 santīmi) - nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamo īpašumu “Vanagi”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 001 0955, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 12. 



Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Ziedu 
iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1069. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Ziedugravas 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 533,02 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 270,27 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 84,40 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 178,35 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 533,02 LVL (pieci simti trīsdesmit trīs lati 02 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Ziedu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1069, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu Ziedu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Ziedu 
iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1068. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Ziedugravas 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 543,39 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 260,31 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 81,30 LVL un 



nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 201,78 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 543,39 LVL (pieci simti četrdesmit trīs lati 39 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Ziedu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1068, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 14. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Ziedu 
iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1070. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Ziedugravas 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 588,57 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 298,60 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 92,97 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 197,00 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 588,57 LVL (pieci simti astoņdesmit astoņi lati 57 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Ziedu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1070, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 



        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 15. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Ziedu 
iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1067. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Ziedugravas 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 671,32 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 339,68 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 107,78 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 223,86 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 671,32 LVL (seši simti septiņdesmit viens lati 32 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Ziedu iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1067, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 16. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Ziedu 
iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1071. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Ziedugravas 
1. 



    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 587,45 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 298,01 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 92,88 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 196,56 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 587,45 LVL (pieci simti astoņdesmit septiņi lati 45 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Ziedu iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1071, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 17. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu 
„Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.8033 001 0209. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA 
Ziedugravas 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 13,44 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 6,39 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 1,40 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 5,65 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Ziedugravas 1, reģistrācijas 
-r.40003865152,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 13,44 LVL (trīspadsmit lati 44 santīmi) -  nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu “Ziedugravas”, 



Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 
0209, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 18. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu 
Beverīnas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.8033 001 1267. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA 
Muižas sils 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 426,75 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 216,27 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 70,14 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 140,34 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 426,75 LVL (četri simti divdesmit seši lati 75 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Beverīnas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1267, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Īves iela 
2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 1198. 



Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 3.punkta 
izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 512,99 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 265,19 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 82,73 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 165,07 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 512,99 LVL (pieci simti divpadsmit lati 99 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Īves iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1198, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 20. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Īves iela 
4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 1197. 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 3.punkta 
izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,44 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,88 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,33 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,23 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,44 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 44 santīmi) -  



nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Īves iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1197, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 21. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Īves iela 
6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 1196. 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 3.punkta 
izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Īves iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1196, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 22. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Īves iela 
8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 1195. 



Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 3.punkta 
izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Īves iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1195, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 23. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Īves iela 
10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1194. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 934,18 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 409,37 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 437,52 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 934,18 LVL (deviņi simti trīsdesmit četri lati 18 santīmi) -  



nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Īves iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1194, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 24. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu „Mazās 
Beverīnas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 
001 0014. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 41,58 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 0,17 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 0,04 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 41,37 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 41,58 LVL (četrdesmit viens lati 58 santīmi) -  nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu “Mazās 
Beverīnas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 0014, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1169. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 



3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 515,93 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 265,05 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 82,70 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 168,18 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 515,93 LVL (pieci simti piecpadsmit lati 93 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1169, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 26. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1163. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 669,72 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 343,24 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 108,70 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 217,78 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 



novada domes labā 669,72 LVL (seši simti sešdesmit deviņi lati 72 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1163, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 27. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1170. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 544,54 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 177,49 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 544,54 LVL (pieci simti četrdesmit četri lati 54 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1170, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 
 

 
§ 28. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  



    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1164. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 553,99 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 284,63 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 88,80 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 180,56 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 553,99 LVL (pieci simti piecdesmit trīs lati 99 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1164, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 29. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1171. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 550,89 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 183,84 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 



   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 550,89 LVL (pieci simti piecdesmit lati 89 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1171, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 30. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1165. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 554,66 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 284,96 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 88,90 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 180,80 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 554,66 LVL (pieci simti piecdesmit četri lati 66 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1165, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 



§ 31. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1172. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 544,54 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 177,49 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 544,54 LVL (pieci simti četrdesmit četri lati 54 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1172 piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 32. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1166. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 549,79 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 282,46 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 88,12 LVL un 



nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 179,21 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 549,79 LVL (pieci simti četrdesmit deviņi lati 79 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1166 piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 33. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1173. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 14,67 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 7,51 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 2,62 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 4,54 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 14,67 LVL (četrpadsmit lati 67 santīmi) -  nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Mākoņu iela 9, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 
1173 piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 



        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 34. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1167. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 593,38 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 305,01 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 94,86 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 193,51 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 593,38 LVL (pieci simti deviņdesmit trīs lati 38 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1167, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 35. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1174. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 



    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 21,43 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 1,44 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 0,30 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 19,69 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 21,43 LVL (divdesmit viens lati 43 santīmi) -  nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Mākoņu iela 
11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 
001 1174, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 36. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Mākoņu 
iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1168. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 761,80 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 390,49 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 123,54 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 247,77 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 761,80 LVL (septiņi simti sešdesmit viens lati 80 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Mākoņu iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 



apzīmējums 8033 001 1168, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 37. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1184. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 514,02 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 265,72 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 82,90 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 165,40 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 514,02 LVL (pieci simti četrpadsmit lati 02 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1184, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 38. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1185. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 



3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 516,79 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 267,17 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 83,34 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 166,28 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 516,79 LVL (pieci simti sešpadsmit lati 79 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1185, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

 
§ 39. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1187. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

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



       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1187, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 40. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1186. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1186, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 41. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 



   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1188. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105, Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1188, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 42. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1189. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1189, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 43. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1191. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1191, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

 



§ 44. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1190. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 541,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 279,76 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 87,29 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 174,14 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 541,19 LVL (pieci simti četrdesmit viens lati 19 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1190, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 

§ 45. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1192. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 535,55 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 276,86 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 86,37 LVL un 



nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 172,32 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 535,55 LVL (pieci simti trīsdesmit pieci lati 55 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1192, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 46. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

par nekustamo īpašumu  
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Muižas 
iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1193. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 531,80 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 275,34 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 85,08 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 171,38 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 531,80 LVL (pieci simti trīsdesmit viens lati 80 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Muižas iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1193, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 



        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 47. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Vecā 
iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1265. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 457,78 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 232,56 LVL, 2012.gada 1. – 
2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 74,62 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 150,60 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 457,78 LVL (četri simti piecdesmit septiņi lati 78 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Vecā iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1265, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 48. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
par nekustamo īpašumu  

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas  
2012.gada 15.maija iesniegumu, kas izskatīts 2012.gada 16.maija finanšu komitejas 
sēdē Nr.6 un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Vecā 
iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
1266. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2.panta un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam SIA Muižas sils 
1. 
    -okavētie nodokļa maksājumi sastāda 450,29 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem – 228,21 LVL, 2012.gada 1. – 



2.ceturksni nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 74,01 LVL un 
nokavējuma nauda uz 30.05.2012. – 148,07 LVL. Nodokļa aprēķins norādīts domes 
maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro punktu 
un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 
pirmās daļas 3.punktu un 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA Muižas sils 1, reģistrācijas 
-r.40003866105,  Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  Saulkrastu 
novada domes labā 450,29 LVL (četri simti piecdesmit lati 29 santīmi) -  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 
Vecā iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 001 1266, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, viņam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
§ 49. 

Par nekustamā  īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 
2012.gada 2.maija pieprasījumu Nr.6688, 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 87,97 
(astoņdesmit septiņi lati 97 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010. gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 50. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova 
2012.gada 14.maija pieprasījumu Nr.08724/V, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 68,69 
(sešdesmit astoņi lati 69 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 51. 



Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2012.gada 
15.maija pieprasījumu Nr.11663, 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 87,71 
(astoņdesmit septiņi lati 71 santīms) apmērā par 2012.gadu ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 
 

§ 52. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Kešānes 
2012.gada 16.maija pieprasījumu Nr.1797, 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 188,85 
(viens simts astoņdesmit astoņi lati 85 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2007.gada līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma 

 
§ 53. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar SIA “Ola un Dante” 

 Izskatot SIA “Ola un Dante”, reģistrācijas Nr. 40103527652, adrese Lāčplēša 
iela 59 – 2, Rīga, vadītāja Matīsa Jeromana,  15.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. 
sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu un 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 18.3. apakšpunktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
        Noslēgt ar SIA “Ola un Dante” zemes nomas līgumu uz laiku no 01.06.2010. līdz 
29.08.2012. par pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020372, daļas 1800 kv.m platībā pie noejas uz jūru 
Raiņa ielas galā sporta laukumu un pludmales kafejnīcas izveidei, iznomāšanu, 
nosakot nomas maksu Ls 82,00 (astoņdesmit divi lati 00 santīmi), 22% pievienotās 
vērtības nodokli Ls 18,04 (astoņpadsmit lati 04 santīmi), kopā mēnesī Ls 100,04 
(viens simts  lati 04 santīmi). 
 
  

§ 54. 



Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
ar SIA “REMORA” 

 Izskatot SIA “REMORA”, reģ. Nr. 40003262057, juridiskā adrese Martas ielā 
1 - 26, Rīga, valdes priekšsēdētāja Ričarda Bindes 23.04.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
16.05.2012. sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz 2011.gada 7.jūnijā noslēgtā zemes 
nomas līguma 2.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
  Pagarināt uz 1 (vienu) gadu 2011.gada 7.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, kadastra apzīmējums 
80130020372, daļas 2136 kv.m platībā iznomāšanu autostāvvietas apsaimniekošanai, 
noslēdzot rakstisku vienošanos. 
 

§ 55. 
Par telpu nomas līguma laušanu 

ar IK “GALA-TS  AUTO” 
 Izskatot Individuālā komersanta “GALANTS AUTO”, reģ. Nr. 50002131421, 
adrese Skolas iela 4 – 12, Ķegums, Ķeguma nov., pārstāvja Arvja Mazā 19.04.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.05.2012. 
sēdē, protokols Nr. 6, pamatojoties uz 2009.gada 26.jūnijā noslēgtā telpu nomas 
līguma 5.4. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
     Ar 2012.gada 1.jūniju lauzt 2009.gada 26.jūnijā noslēgto telpu nomas līgumu, kas 
noslēgts ar IK “GALANTS AUTO”, reģ. Nr. 500031421, par Saulkrastu pašvaldības 
bibliotēkas telpu 70,46 kv.m platībā nomu Raiņa iela 7, Saulkrastos.  
 

§ 56. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas 03.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols Nr.6, 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav,  
NOLEMJ: 
 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330031613, platība 0,0510 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 



§ 57. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas 12.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols Nr. 6, 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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Upes iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330010501, ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamās 
platības 0,2934 ha nomu. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 58. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols Nr. 6, pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 
18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, 
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 
2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
     1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 350 kv.m 
platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības -  
Ls 3,88 (trīs lati 88 santīmi) un Ls 0,85 (nulle lati 85 santīmi) 22% PVN, kopā gadā 
Ls 4,73 (četri lati 73 santīmi). 
 
 

§ 59. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols Nr.7, 
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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Inčupītes iela 78, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 1026, kopējā platība 1367 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
 167  kv.m platībai -  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība,   kods – 0201”. 
 

 
§ 60. 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols Nr.7, 
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, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma “Līčāres”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0377, kopējā platība 7380 kv.m, dalīto lietošanas 
mērķi:  
1280 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
6100  kv.m platībai -  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods – 0101”. 
 
 

§ 61. 
Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un  

lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas 07.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. sēdē, protokols 
Nr.7, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 16.1. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ:  
 1. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu “VEF Pabaži 15”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., un “VEF Pabaži 16”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov.,  
 1.1. blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80330030790, 
platība 0,04 ha,  un  80330030649, platība 0,04 ha, izveidojot vienu zemes vienību, 
kurai piešķirt adresi: “VEF Pabaži 15”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
 1.2. blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80330030789, 
platība 0,02 ha,  un  80330030648, platība 0,021 ha, izveidojot vienu zemes vienību, 
kurai piešķirt adresi: “VEF Pabaži 16”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 



            2. izveidotiem nekustamiem īpašumiem noteikt lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601. 
 

§ 62. 
Par adreses piešķiršanu  

   Izskatot SIA “Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495, adrese Uriekstes iela 2A – 
24, Rīga,  pilnvarotās personas  Uģa Grūbes 16.05.2012. iesniegumu  un pamatojoties 
uz 07.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.9. un 12.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ: 
 SIA “Tele Tower” mobilo sakaru bāzes stacijai piešķirt adresi: 

“Bites Muižuļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

§ 63. 
Par nosaukuma maiņu  

   Izskatot pilnvarotās personas SIA “PK Mežs” prokūrista Kristīnes Smirnovas, 
un pamatojoties uz 07.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ: 
 Zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0653, platība 7,7 ha, 
mainīt nosaukumu no “Purvi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads  uz: 

“Eglāji”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
 

§ 64. 
Par Saulkrastu novada domes 28.03.2012. lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

Tallinas iela 7 – 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., pārņemšanu 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā”, domes sēdes protokola izraksts 

-r.3§7, atcelšanu  
   Saulkrastu novada dome 28.03.2012., izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra”, 
reģ. Nr.40003192154, adrese Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV – 1887,  27.02.2012. 
iesniegumu Nr.4.17/2903, pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Tallinas iela 7 – 
7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., pārņemšanu Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā”, domes sēdes protokola izraksts Nr.3§7, ar kuru tika nolemts 
pārņemt Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā par bezsaimnieka mantu atzīto 
dzīvokļa īpašumu Nr 7 Tallinas ielā 7, Zvejniekciemā.  

17.05.2012. Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļā vērsās 
Rolands Zujevičs, personas kods 280268 – 11560, kurš uzrādīja zemesgrāmatu 
apliecību, kurā ar 26.04.2012. zemesgrāmatu tiesneša Everitas Ancānes lēmumu 
dzīvokļa īpašums Tallinas ielā 7 - 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8033 900 0016, nostiprināts uz R.Z. vārda, līdz ar ko īpašums nav 
atzīstams par bezsaimnieka mantu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 



NOLEMJ: 
 Atcelt Saulkrastu novada domes 28.03.2012. lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
Tallinas iela 7 – 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., pārņemšanu 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā”, domes sēdes protokola izraksts Nr.3§7. 

 
§ 65. 

Par pašvaldībai piekrītošo lauku apvidu zemi 
     Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes 
30.05.2007. lēmumu (protokols Nr.8, 6.&) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
NOLEMJ: 
     Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums „Gaisma 238”, Gaisma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums Nr.80330021166, platība 0,0612 ha. 

 
 

§ 66. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1200 
kv.m platībā Palejas ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130030242. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Palejas  iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130030242, platība 1200 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 
 

§ 67. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 



Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1402 
kv.m platībā Krasta ielā 12, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130040158. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Krasta  iela 12, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130040158, platība 1402 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 

§ 68. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1113 
kv.m platībā Eglāju ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130050135. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Eglāju  iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130050135, platība 1113 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 

§ 69. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 

 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 



īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1200 
kv.m platībā Zušu ielā 42, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130010133. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Zušu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130010133, platība 1200 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 70. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 

 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1058 
kv.m platībā Mētru ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130010323. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Mētru  iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130010323, platība 1058 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

 
§ 71. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 
zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 



likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1202 
kv.m platībā Sīļu ielā 4, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130040147. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Sīļu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130040147, platība 1202 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 

§ 72. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personām, uz apbūvētu zemes gabalu 600 
kv.m platībā Ābeļu ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130050253. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Ābeļu  iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130050253, platība 600 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 

§ 73. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 
 

 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 



likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz ½ domājamo daļu apbūvētu 
zemes gabala 1200 kv.m platībā Avotu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130030238. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Avotu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130030238, platība 1200 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

 
§ 74. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 
zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

 Izskatot Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājas I.Kamoliņas 
24.05.2012. iesniegumu par Zemes komisijas 18.05.2012. pieņemto lēmumu par 
Pilsētas zemju izpirkšanas reģistrā iekļautām zemes vienībām, par kurām līdz 
31.08.2011. nav iesniegti iesniegumi lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai uz apbūvētu zemes gabalu 1200 
kv.m platībā Pabažu ielā 4, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130030576. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Pabažu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130030576, platība 1200 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

 
§ 75. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 
 
 

 Izskatot personas 05.04.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 



N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 76. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 07.05.2012. iesniegumu, kurš izskatīts 16.05.2012. 
Saulkrastu novada domes ‘’Finanšu komitejā”, sēdes protokols Nr.6, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta 24.05.2012. izziņu Nr.01-5/111 un 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 

 
 

§ 77. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 07.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 78. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 03.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 79. 



Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 10.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 80. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 10.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 81. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 14.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 82. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 14.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

 
§ 83. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 23.04.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

 
§ 84. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 21.05.2012. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

 
§ 85. 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 Izskatot SIA ‘’NIF Zemes īpašumi’’ 20.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
16.05.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 7, 
pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu ar 
grozījumiem, kas apstiprināti ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 
27.06.2007. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās 
daļas 3.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 



 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Skuju iela 21 (kadastra apzīmējums 
80130030649), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 

  
 

§ 86. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 Izskatot pilnvarotās personas Ilzes Rasmas Vildes 10.05.2012. iesniegumu, 
kas izskatīts 16.05.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 7, pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 
plānojumu ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
domes 27.06.2007. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ‘’Kļaviņas-2’’ (kadastra apzīmējums 
80330040043), Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§ 87. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas 22.05.2012. iesniegumu, un  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 noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ‘’Sultankursīši’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 80330010364), zemes ierīcības projektu; 
  2. Zemes gabals, zemes ierīcības projektā ‘’liters 2’’, tiek atdalīts  
pievienošanai zemes īpašumam Draudzības iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kā otrā zemes vienība.   
 3. Noteikt lietošanas mērķi atdalītajam zemes gabalam - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601. 
  
  
 

§ 88.  
Par grozījumiem 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos  -r. 12 

„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” 



Izvērtējot juriskonsultes Halinas Bilas iesniegtos grozījumus Saulkrastu 
novada domes  saistošajos noteikumos  Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”, kas izskatīti  13.05.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par “atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”. 

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

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

 
 
 

§ 91.  
Par atļauju transportlīdzekļu iebraukšanai  

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MARE SPORTS” direktora Ulda 
Vizbuļa 12.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 16.05.2012. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz Ministru kabineta 
29.06.2004. noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumu” 111.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
 NOLEMJ: 
Lai nodrošinātu kafejnīcas – bārs „MARE” darbību un apkalpošanas funkciju 
veikšanu atļaut vasaras periodā (no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 1.oktobrim) 
ievest un izkraut preces  Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, šādiem transportlīdzekļiem: 
1) Toyota HM6406 
2) Dodge GS 5881 
 

§ 92. 

Par detālplānojuma zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastosapstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu. 

 

    Izskatījusi iesniegto detālplānojuma redakciju zemes gabalam Rīgas ielā 13,  
Saulkrastos, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. 
sēdē  (sēdes protokols Nr.7), pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 
piekto daļu,  LR Ministru kabineta 2009.gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1; 78. un 79. punktu,   



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas”- 1 
(A.Krūmiņš), 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iesniegto detālplānojumu zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos, 
kadastra Nr.8013 003 0769. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 10 “Detālplānojums zemes gabalam Rīgas ielā 
13, Saulkrastos”. 

       3. Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu     

         Domes Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 

8, Saulkrastos, domes darba laikā.  

 
§ 93. 

Par projekta izstrādi   
         Izskatot iesniegumu, kas izskatīts 2012. gada 16. maija Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.7, par būvniecības turpināšanu - 
projekta „Dzīvojamās mājas un palīgēkas projekts „Lielladiņi”, Lilaste, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā”, zemes gabala kadastra Nr. 8033 004 0574, akceptēšanu 
un būvatļaujas izsniegšanu,  pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta piektās 
daļas 1. punktu, 1997. gada 1. aprīļa  Ministru kabineta Nr.112 noteikumu "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 118.2 punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 

NOLEMJ: 
       Atļaut personai turpināt būvniecību īpašumā „Lielladiņi”, Lilaste, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā”, zemes gabala kadastra Nr. 8033 004 0574, pēc būvju 
projekta „Dzīvojamās mājas un palīgēkas projekts „Lielladiņi”, Lilaste, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā” akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas Saulkrastu 
būvvaldē.    
 
 

§ 94. 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

1.redakcijas pilnveidošanu 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 29.02.2012. sēdes lēmumu „Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.2., 4§), no 
26.03.2012. līdz 09.05.2012. notika Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi izskatīti 25.05.2012. teritorijas 
plānojuma izstrādes darba grupā. 

Pamatojoties uz 06.10.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
NOLEMJ: 

1. Pilnveidot Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un 
sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju; 

2. Noteikt iedzīvotāju un institūciju iepazīstināšanas termiņu ar galīgo redakciju no 
2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 09.jūlijam. 

3. Publicēt laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un ievietot pašvaldības mājas lapā 
www.saulkrasti.lv informāciju par iespējām iepazīties ar galīgo redakciju un 
iesniegt atsauksmes. 

 
 

§ 95. 
 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu  

ar pašnodarbināto personu  
 Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 20.04.2012. 
vadītājas Sanitas Tībergas iesniegumu ar lūgumu atļaut iznomāt telpas (aktu zāli), 
Stirnu ielā 23, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, pašnodarbinātai personai Maijai 
Fjodorovai (reģ.Nr. 01057310638) atbalsta grupas nodarbībām par pareizu uzturu, kas 
izskatīts 16.05.2012. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, 
protokols Nr.4, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikuma 33.punktu, kas 
paredz, ka iestāde var veikt saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības 
programmas īstenošanu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ:  

1. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājai Sanitai 
Tībergai ar 2012.gada 1.jūniju noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu uz 4 (četriem) mēnešiem ar pašnodarbināto personu Maiju 
Fjodorovu, personas kods 010573-10638, par Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” telpu (aktu zāli) nomu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” bērnu vecāku un darbinieku pareiza uztura 
nodarbībām.  

2. Noteikt nomas maksu LVL 12,20 (divpadsmit lati 20 santīmi) mēnesī, 
tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodokli LVL 2.20 (divi lati 20 
santīmi). 

 
 

§ 96. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 2.maijā saņemts A.Š. deklarētā 
dzīvesvieta: mājas „Šaueri”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu 
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam N.Š., deklarēts: 
mājas „Šaueri”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības 



izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju 
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 
6.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 16.05.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.4),  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
 NOLEMJ:  

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

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

 
§ 97. 

Par XV Saulkrasti Jazz 2012  

 Izskatot biedrības „Vasaras mūzikas sesija” valdes priekšsēdētāja Raimonda 
Kalniņa 09.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomikas 
budžetā 2 000,00 latu apmērā, lai atbalstītu XV JUBILEJAS festivālu 
Saulkrastu Jazz 2012, kas notiks 16.07.2012. – 22.07.2012. piešķirot 
finansējumu skatuves/ gaismas, skaņas aparatūras īrei. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 98. 
Par Saulkrastu PII „Rūķītis” budžeta grozījumiem  

Izskatot Saulkrastu PII „Rūķītis” iestādes vadītājas Sanitas Tībergas 
28.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 



sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Ieņēmumu pozīciju „Ieņēmumi no vecāku maksām” par 
9000,00 latiem 

2. Palielināt Saulkrastu PII „Rūķītis” budžeta izdevumus ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 9 000,00 latiem, lai 
atmaksātu ēdināšanas izdevumus pamatojoties uz iepirkumu procedūru. 

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

 
 

§ 99. 
Par Saulkrastu sabiedrisko tualešu darbu svētku dienās  

Izskatot Saulkrastu TIC vadītājas 28.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem TIC budžetā 205,00 latu 

apmērā, lai atmaksātu darba apmaksu svētku dienās (Ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 1142 (Piemaksa par svētku stundām) 160 latu apmērā un EKK 1210 
(Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 45 latu apmērā. 

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

 
 

§100. 
Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2012.gada budžetu 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” 14.05.2012. iesniegumu Nr. 
157/01-9 par 2012.gada budžetu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – 1 
(S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai „Saulkrastu komunālserviss” 14.05.2012. iesniegumu      
Nr. 157/01-9 par 2012.gada budžetu. 
 
 

§ 101. 



Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” tarifa projektu  
Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” 14.05.2012. iesniegumu Nr. 

156/01-9 par tarifa projektu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – 3 (N.Līcis, N.Strapcāns, A.Silavnieks), 
NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai „Saulkrastu komunālserviss” 14.05.2012. iesniegumu      
Nr. 156/01-9 par tarifa projektu. 
 

§ 102. 
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai 
 Izskatot Saulkrastu domes finansista Gata Vīganta 14.05.2012. iesniegu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols 
Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un likuma ‘Par 
pašvaldību budžetiem’22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi 
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte,  M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 2 (A.Ancāns, S.Ancāne), „atturas” – 1 (L.Vaidere), 
NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 20 gadiem 694 971,00 LVL apmērā 
vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu. Kredītu Ls 694 971,- apmērā ieguldīt SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” 
realizācijai. 
 

§ 103. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ēkas Skolas ielā 13A jumta remontam 

Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 19.04.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
16.05.2012., protokols Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
(nepiedalās lēmuma pieņemšanā A.Ancāns), 
 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Ēku 

apsaimniekošana” 3 285,00 latu apmērā, lai veiktu ēkas Skolas ielā 13A, 
Saulkrastos, jumta seguma remontam, tekņu un notekcauruļu nomaiņai.  

2. 1. Punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 



§ 104. 
Par papildus finansējuma piešķiršanu skolas telpu remontam  

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 14.05.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols 
Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 

budžetā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) 1 
500,00 latu apmērā, lai nodrošinātu skolas telpu kārtējo remonta veikšanu. 

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

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 105. 
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pārvietojamo tualešu uzstādīšanai   
Izskatot Saulkrastu novada Labiekārtošanas nodaļas vadītājas 15.05.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
16.05.2012., protokols Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
„Tualešu apkalpošana” 150,00 latu apmērā, lai atmaksātu pārvietojamo 
tualešu uzstādīšanai un apsaimniekošanai kāpās un pilsētas centrā vasaras 
periodā. 

4. 1. Punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 106. 

Par grozījumiem pašvaldības policijas budžetā  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka 09.05.2012. un 
18.05.2012. iesniegumus, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 
 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Pašvaldības policijas budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Pašvaldības policijas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Darba alga) 

par 1068,00 latiem; 



1.1.2. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 
800,00 latiem. 

1.2. palielināt Pašvaldības policijas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2364 (Formas tērpi) par 800,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1150 (Līgumu darbi) par 1068 latiem. 

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

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 107. 
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā  

 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 15.05.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols 
Nr.6, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
5. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu bibliotēkas budžeta 2012.gada izdevumos: 

5.1. samazināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 
5.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Darba 

samaksa) par 160,00 latiem; 
5.1.2. EKK 221902 (Internets) par 300 latiem; 
5.1.3. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 300 latiem. 

5.2. palielināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 
5.2.1. EKK 1149 (Pārējās piemaksas) par 460,00 latiem; 
5.2.2. EKK 1150 (Līgumu darbi) par 300. 

 
6. 1. Punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 108. 
Par grozījumiem domes budžetā  

 Izskatot Saulkrastu novada finansista 02.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Ieņēmumu pozīciju „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 
iepriekšējo gadu” par 25 907,00 latiem 

2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumus: 



2.1. Izdevumu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 
25 907,00 latiem.  

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

 
 

§ 109. 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2011. 

saistošajos noteikumos -r. 1 “Par Saulkrastu novada domes 2012.gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 02.05.2012. 

iesniegumu, kas izskatīti 16.05.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 6, 
pamatojoties uz Saulkrastu PII „Rūķītis” vadītājas 28.04.2012. iesniegumu, 
Saulkrastu novada domes finansista 02.05.2012. iesniegumu, biedrības „Vasaras 
mūzikas sesija” valdes priekšsēdētāja Raimonda Kalniņa 09.05.2012. iesniegumu, 
Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 19.04.2012. iesniegumu, 
Saulkrastu novada TIC vadītājas 28.04.2012. iesniegumu, Zvejniekciema vidusskolas 
direktora 14.05.2012. iesniegumu, Saulkrastu novada Labiekārtošanas nodaļas 
vadītājas 15.05.2012. iesniegumu, Saulkrastu novada pašvaldības policijas 
priekšnieka 09.05.2012. iesniegumu, Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 
15.05.2012. iesniegumu, Saulkrastu Kapu saimniecības pārzines 23.05.2012. 
iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 46.panta 
pirmo un otro daļu un Saulkrastu novada pašvaldības noteikumu Nr. 3 „Saulkrastu 
novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles 
noteikumi” 26.3.punktu (apstiprināti ar 25.08.2010. domes sēdes lēmumu, protokols 
Nr. 10 §53), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns),  „atturas”- 1 
(S.Ancāne), 
NOLEMJ: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Saulkrastu novada 
domes 2012.gada budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” . 

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

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

 
§ 110. 

Par iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un 
izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
10.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts 16.05.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.6, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 



NOLEMJ: Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Saulkrastu 
novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtība”. 

§ 111. 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes iestādes „Kapu saimniecība” 

apbedīšanas pakalpojumu uzturēšanas un lietošanas nolikumā 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
14.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts 16.05.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.6, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 
L.Vaidere, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, 
A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saulkrastu novada domes iestādes „Kapu saimniecība” 
apbedīšanas pakalpojumu uzturēšanas un lietošanas nolikumā šādus grozījumus:  
 

1. 1.daļas 1.2. punktā izņemt vārdu „veidlapas”; 
2. 1.daļas 1.3. punktā amatu „strādnieks” mainīt uz amatu „ēku un teritoriju 

pārzinis”; 
3. 1.daļas 1.4. punktā vārdu „ved” mainīt uz vārdu „organizē”; 
4. No 2.daļas svītrot punktus: 2.4., 2.5., 2.6., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 

2.15., 2.16., 2.17., 2.20., 2.21.; 
5. 3.daļas 3.10. punktu papildināt ar „un nodot šo vietu jauna apbedījuma 

veikšanai”; 
6. 3.daļas 3.11. punktā vārdu „četru” mainīt uz vārdu „trīs”; 
7. 3.daļas 3.14. punktu papildināt ar „Būvgružus konteineros izbērt aizliegts”; 
8. 4.daļas 4.2. punktā svītrot „noteiktajā laikā izdod rakšanas inventāru” 

 
 

§ 112. 
Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz cirsmas izsoles komisijas 27.04.2012. protokolu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas cirsmas Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130030351 izsoli , kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas sēdē 16.05.2012., protokols Nr.6, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
 
 NOLEMJ:  

Apstiprināt cirsmas izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošas cirsmas Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra          
Nr. 80130030351  izsoli, saskaņā ar  27.04.2012. protokolu. 

 
§ 113. 

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 

Izskatot SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
piedāvājumu, kā arī izstrādāto līguma projektu par atkritumu apsaimniekošanu 



Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā, kas izskatīts 2012.gada 16.maija Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.6) un ņemot vērā, ka no 29.05.2012. Saulkrastu novada 
pašvaldība ir SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
dalībniece, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo, trešo un sesto daļu, 
39.pantu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 3 (S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns), 
NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijā ir Ls 7,90 (septiņi lati, 90 santīmi) un pievienotās 
vērtības nodoklis par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu. 

2. Noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijā ar SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija”.   

 
 

§ 114. 
Par sadarbības līgumu 

Izskatot SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
izstrādāto sadarbības līguma projektu par sadzīves atkritumu šķirošanu un izlietotā 
iepakojuma apsaimniekošanu Saulkrastu novada pašvaldībā, kas izskatīts 2012.gada 
16.maija Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18.panta pirmo un sesto daļu, 39.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 3 (S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns), 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija” par sadzīves atkritumu šķirošanu un 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Saulkrastu novada pašvaldībā.   

 
§ 115. 

Par neatkarīgu revidentu ziņojumu par VJMMS 
Izskatot Neatkarīgu revidentu 22.05.2012. ziņojumu par faktiskajiem 

atklājumiem Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā, noklausoties SIA 
auditorfirmas „BPG Baltic Inspekcija AMJ” valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidenta 
Māra Bierņa ziņojumu, uzklausot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
direktores Ievas Lazdauskas viedokli, 29.05.2012. apvienotajā Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas, Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 2 
(S.Ancāne, A.Ancāns), „atturas” –  4 (N.Līcis, M.Vītols, I.Kļaviņa, N.Strapcāns), 
 NOLEMJ:  



1. Pieprasīt rakstveida paskaidrojumu no Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas. Paskaidrojumu skolas 
direktorei iesniegt līdz 06.06.2012. 

2. Vērsties tiesībsargājošā institūcijā par SIA auditorfirmas „BPG Baltic 
Inspekcija AMJ” VJMMS revīzijā konstatēto. 

 
 

§ 116. 
Par dalību projektu konkursā 

    Izskatot Saulkrastu novada domes projektu vadītājas A. Līces iesniegumu par 
izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursa pieņemšanas 2.kārtas uzsākšanu 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-
2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15 panta 2. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. iesniegt projekta „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai 
„Centrs” Saulkrastos” pieteikumu un saistītos dokumentus projektu 
konkursa Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana”, aktivitātē „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros 1.2.1.rīcībā „Vietējās nozīmes 
brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas labiekārtošana” par kopējo summu 155555,55 
LVL bez PVN, ar PVN 189777,77 LVL 

2.  projekta apstiprināšanas gadījumā to īstenot, uzņemoties visas saistības, kas 
attiecas uz projekta īstenošanu; 

3. lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu 15555,55 LVL 
no projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējo projekta 
attiecināmo izmaksu apjomā - 155555,55 LVL un PVN 22% jeb 34222,22 
LVL apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

 
 
 
 

§ 117. 
Par grozījumiem Kapu saimniecības budžetā  

Izskatot Saulkrastu Kapu saimniecības pārzines 23.05.2012. un iesniegumu, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 



NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Kapu saimniecības budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Kapu saimniecības izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1150 (Līgumdarbi) 

par 100,00 latiem. 
1.2. palielināt Kapu saimniecības izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto 
ekspertu izdevumi) par 100,00 latiem.  

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

 
 

§ 118. 
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases PII „Rūķītis” telpu remontdarbiem 

 Izskatot Saulkrastu domes finansista Gata Vīganta 29.05.2012. iesniegumu, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Likuma 
par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un likuma ‘Par pašvaldību 
budžetiem’22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012.gadā uz 5 gadiem 22 499,00 LVL apmērā vai 
ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2013. PII „Rūķītis” telpu remontdarbiem. 
 
 
 

§ 119. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA “Baltic Symphony” 
 Izskatot SIA “Baltic Symphony”, reģistrācijas Nr. 44103049030, adrese 
„Pūpoliņi”, Skultes pag., vadītāja Jurija Jefuni 30.04.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. 
sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 
735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3. apakšpunktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
        Noslēgt ar SIA “Baltic Symphony” zemes nomas līgumu uz laiku no 
01.06.2012. līdz 01.09.2012. par pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020372, daļas 9,0 kv.m 
platībā pie Bīriņu ielas noejas uz jūru, cukurvates un popkorna tirdzniecībai, 
iznomāšanu, nosakot nomas maksu Ls 20,00 (divdesmit lati, 00 santīmi), 22% 
pievienotās vērtības nodokli Ls 4,40 (četri lati, 40 santīmi), kopā mēnesī Ls 24,40 
(divdesmit četri lati, 40 santīmi), ar noteikumu, ka nomas maksa tiek samaksāta līdz 
29.06.2012. par visu nomas termiņa laiku.  



 
 

§ 120. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA “EK Imperia” 
 Izskatot SIA “EK Imperia”, reģistrācijas Nr. 40003945797, adrese Matīsa iela 
76/78, Rīga, prokūrista Intara Reimandova 14.05.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.05.2012. 
sēdē, protokols Nr.7, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 
735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3. apakšpunktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
S.Osīte, L.Vaidere, A.Ancāns, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas”- nav, 
 NOLEMJ: 
        Noslēgt ar SIA “EK Imperia” zemes nomas līgumu uz laiku no 01.06.2012. līdz 
01.09.2012. par pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020372, daļas 9,0 kv.m platībā pie Bīriņu ielas 
noejas uz jūru, virpuļkartupeļu tirdzniecībai, iznomāšanu, nosakot nomas maksu Ls 
20,00 (divdesmit lati, 00 santīmi), 22% pievienotās vērtības nodokli Ls 4,40 (četri lati, 
40 santīmi), kopā mēnesī Ls 24,40 (divdesmit četri lati, 40 santīmi), ar noteikumu, ka 
nomas maksa tiek samaksāta līdz 29.06.2012. par visu nomas termiņa laiku.  
 
 
  

  
Domes priekšsēdētājs                                                           E.Grāvītis 

 
 
 

 


