DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI
(04.02.2014.)
§1
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 2014.gada 3.februāra
iesniegumu par aizņēmuma ņemšanu nekustamā īpašuma iegādei, ievērojot Rīgas
apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus 2014.gada 24.janvāra
paziņojumu, kas publicēts oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 2014.gada 24.janvāra
izdevumā Nr.17 (5076) ar numuru OP 2014/17.IZ30 „Par nekustamā īpašuma izsoli”, kā
arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iegādāties nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas
sastāv no atpūtas centra ēkas (būves kadastra apzīmējums 8013 002 0406 001),
kopējā platība 1249,3 kv.m, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par iedzīvotāju izglītību, izpildi. Ēka saistīta ar zemesgabalu Smilšu ielā 7,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 002 1403, zemes īpašniece –
Maria Saulitis.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti piedalīties
nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra
apzīmējums 8013 002 0406 001, izsolē, kas notiks 2014.gada 25.februārī, solīšanas
cenai nepārsniedzot 270 000 (divi simti septiņdesmit tūkstoši) euro apmēru.

§2
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
nekustamā īpašuma Smilšu iela 7, Saulkrasti, iegādei
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 03.02.2014. iesniegumu,
pamatojoties uz 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” 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 15 gadiem 255 800 EUR apmērā, ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2015. ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, iegādei, kas paredzēta pašvaldības
funkciju nodrošināšanai – interešu izglītībai - Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas vajadzībām, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžetu.
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