
 
SAULKRASTU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES NR.5 

LĒMUMI 
(09.04.2014.) 

 
§1 
 

Par valsts autoceļu posmu Saulkrastu novada teritorijā  
pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

 
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk-VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”) 2014.gada 3.aprīļa vēstuli par to, ka ir uzsākta autoceļa V101 
Lilaste-Saulkrasti-Duči un autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana aktu sagatavošana, lai 
nodotu minētos autoceļus Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldībām ir autonoma funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
42.pantu, ievērojot Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta lēmumu „Par valsts 
vietējā autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči posma pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā”,  
  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Aparjode, I.Žukovs, A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā valsts autoceļu 
posmus: 

1.1. V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči (kadastra Nr. 8013 001 0180); 
1.2. P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana (kadastra Nr. 8033 004 0760). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni 
parakstīt aktu par autoceļu V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči un autoceļa P6 
Saulkrasti-Sēja-Ragana nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā. 

3. 1.punkts stājas spēkā pie šādiem nosacījumiem: 
3.1. VAS „Latvijas Valsts ceļi” nodrošina autoceļa V101 Lilaste-

Saulkrasti-Duči un autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana uzturēšanu līdz 
2014.gada 31.decembrim; 

3.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” atjauno 10 gadus veco, nolietoto 
ceļa virsmas segumu, kurā pastiprināti veidojas plaisas un bedres, 
posmā no Murjāņu ielas līdz autobusu pieturai „Centrs”, ieskaitot 
pieturvietas (pielikumā ceļa posma shēma). 
 

 
 

§2 
 

Par domes sēdes laika pārcelšanu  
 

Ievērojot Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikto, ka domes kārtējās 
sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 15.00 un dome atsevišķos gadījumos 
var noteikt citu sēdes laiku, par to vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 66.punktu, 



 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Aparjode, I.Žukovs, A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  
 Pārcelt Saulkrastu novada domes kārtējās sēdes laiku 2014.gada 30.aprīlī uz 
plkst. 13.00.  
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


