
 
 

DOMES SĒDES LĒMUMI 
(26.09.2012.) 

 
§ 2. 

Par atļauju savienot amatus  
Izskatot Jāņa Lagūna  iesniegumu ar lūgumu atļaut papildus Skultes ostas 

valdes locekļa amatam ieņemt citus amatus un iepazīstoties ar juriskonsultes H.Bilas 
19.09.2012. atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 2.3 daļu, 7.panta 5.1 daļas 4.punktu un 8.1 panta 
trešo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:    
 Atļaut Jānim Lagūnam savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar 
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieka un 
Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu. 
 

§ 3. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Ar Saulkrastu  pilsētas zemes komisijas 22.09.1997. lēmumu Nr. 185§3 V.J. 
piešķirtas zemes lietošanas tiesības ½(vienas otrās) domājamās daļas apmērā uz 
apbūvētu zemes gabalu Saulkrastos, Saulkrastu novadā. V.J. nav noslēgusi līgumu ar 
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes izpirkšanu. 

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

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības ½(vienas otrās) domājamās daļas apmērā V.J. 
uz apbūvētu zemes gabalu Saulkrastos, Saulkrastu novadā.2. Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienības ½(viena otrā) domājamā daļa Saulkrasti, Saulkrastu 
novads.  

§ 4. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 29.06.2005. lēmumu Nr.7 §93 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā dārzkopības sabiedrībā “Vēsma” Nr.40  zemes 
lietošanas tiesību pāreja apstiprināta I.Č. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  



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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.Č. Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov.2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. Veicot kadastrālo uzmērīšanu 
zemes kopplatība var tikt precizēta.  

§ 5. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.02.2002. lēmumu Nr.2 §55 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā, Zvejniekciemā, zemes lietošanas tiesību pāreja 
apstiprināta L.B. uz 1/6(vienu sesto) domājamo daļu, J.T. uz 1/6(vienu sesto) 
domājamo daļu un I.T.uz 4/6(četrām sestajām) domājamām daļām. Pamatojoties uz 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības L.B. (vienu sesto) domājamo daļu J.T.  , uz 
1/6(vienu sesto) domājamo daļu un I.T. uz 4/6(četrām sestajām) domājamām daļām 
apbūvētam zemes gabalam Zvejniekciemā Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 
2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes 
kopplatība var tikt precizēta.  
 

§ 6. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu TDP 16.03.1994. 19.sasaukuma 31.sesijas lēmumu zeme 
lietošanā piešķirta M.C. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 
3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M.C. Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.2. 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. 
 

§ 7. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 



 Ar Saulkrastu TDP 17.07.1992. 19.sasaukuma 19.sesijas lēmumu zeme 
lietošanā piešķirta A.K. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 
3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.K. 2. Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes 
īpašums .Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta.  
 

§ 8. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu TDP 17.07.1992. 19.sasaukuma 19.sesijas lēmumu zeme 
lietošanā piešķirta V.P. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 
3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V.P. uz apbūvētu zemes gabalu Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov.2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta.  
 

§ 9. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 29.06.2005. lēmumu Nr.7 §97 
zemes lietošanas tiesības piešķirtas S.L. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S.L. uz apbūvētu zemes gabalu Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums. 2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt 
un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes 
īpašums. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta.  
 

§ 10. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 



 Ar Saulkrastu TDP 17.07.1992. 19.sasaukuma 19.sesijas lēmumu zeme 
lietošanā piešķirta A.A. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 
3.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.A. uz apbūvētu zemes gabalu Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov. 

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. Veicot kadastrālo uzmērīšanu 
zemes kopplatība var tikt precizēta.  
 
 

§ 11. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 29.10.1997. lēmumu Nr.158 
§1 zemes lietošanas tiesību pāreja apstiprināta T.G. Pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
piektās daļas 1.punktu,  

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības T.G. uz apbūvētu zemes gabalu Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov.2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta.  
 

§ 12. 
Par zemes vienības Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā 
 Ar Saulkrastu novada domes 31.10.2007. lēmumu izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības J.T. uz apbūvētu zemes vienību, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. Saskaņā ar 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 
1.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 



§ 13. 
Par zemes vienības Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un 

reģistrāciju zemesgrāmatā 
 Ar Saulkrastu novada domes 28.11.2007. lēmumu izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības J.O. un L.O.  Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. uz 1/18(vienu 
astoņpadsmito) domājamo daļu katram. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
ceturto daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 1/18 (vienas astoņpadsmitās) domājamās daļas apmērā.Veicot 
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 14. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot I.Č. 27.08.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols Nr. 12, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību”, 

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

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar I.Č. par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašumu. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā. 

§ 15. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot A.S. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 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, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar A.S. zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 2. Noteikt nomas 
maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības -  Ls 6.52 (seši lati 52 
santīmi) un Ls 1,37 (viens lats 37 santīmi) 21% PVN, kopā gadā Ls 7.89 (septiņi lati 
89 santīmi). 



 
§ 16. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 Izskatot A.M. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols Nr. 11,  
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 54, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0995, platība 0,2758 ha, lietošanas 
mērķi no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  uz “ neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”. 
 

§ 17. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot A.M. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols Nr. 11,  
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Enkuru iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0996, platība 0,3922 ha, lietošanas 
mērķi no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  uz “ neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”. 
 

§ 18. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot K.S. kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols Nr. 11,  pamatojoties uz 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 86, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 
8013 003 0302, platība 0,3844 ha, lietošanas mērķi no “ individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”,  uz “ neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 
– 0600”. 

§ 19. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 



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

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

§ 20. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

§ 21. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

 
§ 22. 

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

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

§ 23. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot pilnvarotās personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  
domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 



atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu 
novadā” 2.5. apakšpunktu,  

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

§ 24. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

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

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

 
§ 26. 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 Izskatot Valda Avotiņa 06.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 12.09.2012. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Cīruļu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(kadastra apzīmējums 80130040142) un Cīruļu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(kadastra apzīmējums 80130040185) zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 

 
§ 27. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 



 Izskatot Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina ielā 
14, Rīgā, 17.08.2012. iesniegumu Nr. 10-02/161665-1/1, 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 16.2. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030441 lietošanas 
mērķi: ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201”. 

2. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80330030442, 
80330030444, 80330033087, 80330033088, 80330033089, 80330033090, 
80330033091, 80330040552, 80330040555, 80330033067, 80330033068, 
80330033069, 80330033070, 80330033071, 80330033072, 80330033079, 
80330033080, 80330033092, 80330033093, 80330033094, 80330033095 
lietošanas mērķi: ,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601’’. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330033082 lietošanas 
mērķi: ,,publiskie ūdeņi, kods 0301’’. 

4.  Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040553 lietošanas 
mērķi: ,,dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, kods 0501’’. 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030443 lietošanas 
mērķi: ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101’’. 

6. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330031748  lietošanas 
mērķi: ,,zemes zem maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, kods 
1201’’ 

 
§ 28. 

Par Saulkrastu novada domes 28.07.2010. lēmuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 

nekustamo īpašumu “Ēķi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads”,  
domes sēdes protokola izraksts :r 8§15,   

atcelšanu  
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Intas Kešānes 
2012.gada 28.augusta pieprasījumu Nr.3992, ievērojot faktu, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds nav piedzīts saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.10.2010. lēmumu 
Nr.8§15 un parādu piedziņa no nekustamā īpašuma īpašnieka, kas atrodas Rīgas 
apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Intas Kešānes  lietvedībā, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
          Atcelt Saulkrastu novada domes 28.07.2010. lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu “Ēķi”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads”, domes sēdes protokola 
izraksts Nr. 8§15. 
 
 



§ 29. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Intas Kešānes 
2012.gada 28.augusta pieprasījumu Nr.3992, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 155,42 
(viens simts piecdesmit pieci lati 42 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada 
līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
§ 30. 

Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana 
2012.gada 5.septembra pieprasījumu Nr.3900, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 45,87 
(četrdesmit pieci lati 87 santīmi) apmērā par 2012.gadu ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma. 

 
§ 31. 

Par  nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga 
2012.gada 30.augusta pieprasījumu Nr.19400, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 10,97 
(desmit lati 97 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011. gada līdz 2012.gadam ar 
nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 32. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonasa 2012.gada 
29.augusta pieprasījumu Nr.7436, 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 



 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 6,75 (seši 
lati 75 santīmi) apmērā par laika 2012.gadu ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma. 
 

§ 33. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 ½ 
domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas 
un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma ½ 
domājamo daļu īpašniekam. 
   2012.gada 23.aprīlī  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./29, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 82,01 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  71,22 LVL un nokavējuma nauda 10,79 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 82,01 
LVL (astoņdesmit divi lati 01 santīms) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Saulkrastos, Saulkrastu novads, ½ 
domājamo daļu, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 23.aprīlī  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./33, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 



    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 117,05 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  96,84 LVL un nokavējuma nauda 20,21 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 117,05 
LVL (viens simts septiņpadsmit lati 05 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novads, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 23.aprīlī  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./38, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 76,48 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  66,96 LVL un nokavējuma nauda 9,52 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 76,48 
LVL (septiņdesmit seši lati 48 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novads, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 ½ 
domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas 
un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma ½ 
domājamo daļu īpašniekam. 
   2012.gada 23.aprīlī  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./43, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 218,21 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  190,00 LVL un nokavējuma nauda 28,21 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 218,21 
LVL (divi simti astoņpadsmit lati 21 santīms) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašuma Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novads, ½ domājamo daļu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrasti, ½ domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta 
piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā 
īpašuma ½ domājamo daļu īpašniekam. 
   2012.gada 25.janvārī parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./9, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 706,71 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  443,02 LVL un nokavējuma nauda 263,69 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 706,71 
LVL (septiņi simti seši lati 71 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašuma ½ domājamo daļu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrastos , Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta 
piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā 
īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 7.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./47, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 538,19 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  441,61 LVL un nokavējuma nauda 96,58 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 538,19 
LVL (pieci simti trīsdesmit astoņi lati 19 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
§ 39. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 1/6 domājamo daļu. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma 1/6 domājamo daļu 
īpašniecei. 
   2012.gada 8.maijā parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./54, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 72,03 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  61,02 LVL un nokavējuma nauda 11,01 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 72,03 
LVL (septiņdesmit divi lati 03 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0618, 1/6 domājamo daļu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē 
nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 8.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./55, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 221,62 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  187,79 LVL un nokavējuma nauda 33,83 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 221,62 
LVL (divi simti divdesmit viens lats 62 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ½ domājamo daļu. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 
3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu īpašniecei. 
   2012.gada 9.maijā parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./68, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 26,64 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  21,69 LVL un nokavējuma nauda 4,95 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 26,64 
LVL (divdesmit seši lati 64 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašuma ½ domājamo daļu, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrastos, Saulkrastu novads.Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta 
piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā 
īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 9.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./72, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 111,30 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  95,73 LVL un nokavējuma nauda 15,57 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 111,30 
LVL (viens simtis vienpadsmit lati 30 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā 
nekustamā īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 9.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./74, bet pēc tā 
saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 719,70 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  608,47 LVL un nokavējuma nauda 111,23 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 



      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 719,70 
LVL (septiņi simti deviņpadsmit lati 70 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrastos, Saulkrastu novads, ½ domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis 
jāmaksā nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu īpašniekam. 
   2012.gada 10.maijā parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./91, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 147,66 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  127,44 LVL un nokavējuma nauda 20,22 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 147,66 
LVL (viens simts četrdesmit septiņi lati 66 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašuma ½ domājamo daļu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Saulkrastos, Saulkrastu novads, ¼ domājamo daļu. Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis 
jāmaksā nekustamā īpašuma 1/4 domājamo daļu īpašniekam. 



   2012.gada 10.maijā parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./93, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 401,04 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  346,69 LVL un nokavējuma nauda 54,35 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 401,04 
LVL (četri simti viens lats 04 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Saulkrastos, Saulkrastu novads, 1/4 
domājamo daļu, 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 
    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Pabažos, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis 
jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 2012.gada 16.maijā  parādniekam izsūtīts 
brīdinājums Nr. 06.-13./109, bet pēc tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 177,97 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  140,04 LVL un nokavējuma nauda 37,93 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 177,97 
LVL (viens simts septiņdesmit septiņi lati 97 santīmi) -  nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 VEF 
Biķerniekos, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1852. 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 16.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./115, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 85,67 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  72,29 LVL un nokavējuma nauda 13,38 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 85,67 
LVL (astoņdesmit pieci lati 67 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 kārtī 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 VEF 
Biķerniekos, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis 
jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 16.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./118, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 165,26 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  132,67 LVL un nokavējuma nauda 32,59 



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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 165,26 
LVL (viens simts sešdesmit pieci lati 26 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 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 nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 VEF 
Biķerniekos, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis 
jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 16.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./120, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 105,91 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  87,45 LVL un nokavējuma nauda 18,46 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 105,91 
LVL (viens simts pieci lati 91 santīms) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 
 
 



§ 50. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē 
nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei. 
   2012.gada 21.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./127, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 216,79 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  188,58 LVL un nokavējuma nauda 28,21 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

 

 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 216,79 
LVL (divi simti sešpadsmit lati 79 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 51. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 Gaismā, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 1100. Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta 
izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniecei.   2012.gada 21.maijā  
parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./136, bet pēc tā saņemšanas  nodokļa 
parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 105,36 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  91,64 LVL un nokavējuma nauda 13,72 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 105,36 
LVL (viens simts pieci lati 36 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 52. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 Gaismā, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā 
nekustamā īpašuma īpašniekam.   2012.gada 21.maijā  parādniekam izsūtīts 
brīdinājums Nr. 06.-13./137, bet pēc tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 81,51 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  71,02 LVL un nokavējuma nauda 10,49 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 81,51 
LVL (astoņdesmit viens lats 51 santīms) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 53. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

    Izvērtējot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu 
inspektores Vitas Plēpes 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2012. sēdē, protokols Nr. 12, 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 Gaismā, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1.,2. panta piektās daļas un pārejas noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā 
nekustamā īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 21.maijā  parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./137, bet pēc 
tā saņemšanas  nodokļa parāds nav samaksāts. 
    :okavētie nodokļa maksājumi sastāda 59,03 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2012.gadā  nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs –  51,50 LVL un nokavējuma nauda 7,53 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
      Piedzīt bezstrīda kārtībā no personas Saulkrastu novada domes labā 59,03 
LVL (piecdesmit deviņi lati 03 santīmi) -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
        Lēmums izpildāms nekavējoties. 
        Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

§ 54. 
Par nekustamā  īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

 Izskatot I.F. 30.07.2012. iesniegumu, kas izskatīts 12.09.2012. Finansu 
komitejas sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
ceturto daļu un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA 
sertifikāts Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma ,,Lilaste 42A’’, 
Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platība 0.0459 ha, kadastra apzīmējums 
80330040263, tirgus vērtību  - LVL 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti lati, 00 
santīmi). 
 2. Līdz 31.10.2012. noslēgt ar ēku īpašnieku I.F. pirkuma - pārdevuma līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ‘’Lilaste 42A’’, Lilaste, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330040263, platība 0.0459 
ha, pārdošanu.  
 

§ 55. 
Par atteikumu samazināt zemes nomas maksu  

par pašvaldības zemes īpašuma Murjāņu iela 22 nomu  



 Izskatot SIA „Arco Development Saulkrasti”, reģ. Nr. 40003978251, adrese 
Brīvības iela 39, Rīga, valdes locekļa Viktora Savina , 13.08.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2012. sēdē, protokols 
Nr.12, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu uz 24.01.2008. noslēgtā zemes 
nomas līguma 3.1.2. un 3.2. punktiem, 

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

Atteikt SIA „Arco Development Saulkrasti” zemes nomas maksas 
samazinājumu laika periodā no 01.10.2012. līdz 31.12. 2013. 1,5% apmērā par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Murjāņu iela 22, Saulkrastos, nomu. 
 
 

§ 56. 
Par grozījumiem  

Saulkrastu novada domes 27.04.2011. iekšējos noteikumos :r.3  
„Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā”  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes juriskonsultes Gitas Lipinikas 11.09.2012. 

iesniegtos grozījumus Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumos Nr.3 
„Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā”, kas izstrādāti saskaņā ar 
01.09.2012. spēkā esošiem grozījumiem „Iesnieguma likuma” 2.panta trešajā daļā, 
kuri nosaka, ka fiziska persona iestādē iesniedz izskatīšanai iesniegumu izmantojot 
tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālā (www.latvija.lv) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.09.2012. 
sēdes atzinumu (protokols Nr.11), 

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

Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos 
Nr.3 „Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 76. punktā vārdu „ sūtījumus” ar vārdu „dokumentus”.  
2. Papildināt ar jaunu 76.1punktu šādā redakcijā: 
„76.1punkts. Pašvaldība izskata elektroniskā veidā saņemtus fizisko 
personu dokumentus, ja dokumentus iesniedz izmantojot tiešsaistes 
formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālā (www.latvija.lv).” 
3. Izteikt 77.punkts šādā redakcijā: 
„77.punkts. Elektroniski saņemtos, ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītos fizisko un juridisko personu dokumentus, kā arī Vienotajā 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā saņemtos fizisko personu 
dokumentus reģistrē EDRS un nodod turpmākai rezolūcijas 
sagatavošanai dokumentu aprites VII. Nodaļā „Saņemto dokumentu 
reģistrācijas kārtība” noteiktajā kārtībā.”  
4. Papildināt ar jaunu 77.1 punktu šādā redakcijā: 
„77.1 punkts. 76.punktā noteiktajā kārtībā saņemtos dokumentus, 
atbildīgā amatpersona izvērtē un nosaka to tālāku virzību.” 



 
§ 57. 

Par dalību Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 
apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā daudzveidība” projektu konkursā 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
12.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 12.09.2012. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas un Finanšu komitejas sēdēs, un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, 

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

1. Piedalīties Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 
apakšprogrammas ”Daba un bioloģiskā daudzveidība” projektu konkursā ar 
projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 
2000 vieta)” pieteikumu. 

2. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldība ir Carnikavas novada partneris 
projektā;  

3. Akceptēt projekta kopējās izmaksas Ls 1 528 263,22 apmērā, no kurām: 
3.1. LIFE+ finansējums - Ls 764 131,59; 
3.2. valsts budžeta finansējums – Ls 398 338,30; 
3.3. projekta iesniedzēja un partneru finansējums - Ls 365 793,33. 

4. Akceptēt Saulkrastu novada pašvaldības kā projekta partnera izmaksas 
169801,66 Ls apmērā, no kurām: 
4.1. LIFE+ finansējums - Ls 84 900,83   
4.2. valsts budžeta finansējums – Ls 33 960,33 
4.3. projekta iesniedzēja finansējums - Ls 50 940,50. 

 
 

§ 58. 
Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam pirmās 

redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
izstrādātāja SIA „Ķemers Business and Law company” iesniegtajiem dokumentiem, 
kas izskatīti 15.08.2012. apvienotajā Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, 
Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas, 
Finanšu komitejas ārkārtas sēdē, un pamatojoties uz domes 26.01.2011 sēdes lēmuma 
§ 24 „Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes 
uzsākšanu”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma, Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas likuma, MK 
noteikumiem nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
10.pantu, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
pirmo redakciju un nodot to sabiedriskajai apspriešanai. 

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas posmu Saulkrastu novada attīstības 



programmas pirmajai redakcijai no 2012. gada 30.septembra līdz 2012. 
gada 31. oktobrim. 

3. Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam pirmās 
redakcijas materiālus izvietot Saulkrastu novada domes telpās Raiņa ielā 8, 
Saulkrastu novada kultūras namā „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, 
Saulkrastu novada bibliotēkā Raiņa ielā 7, Saulkrastos un publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv. 

4. Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam pirmās 
redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt 2012. gada 20. 
oktobrī plkst. 10.00 k/n „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, Saulkrastu 
pagasta, Zvejniekciemā, un plkst. 13.00 Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos.  

5. Paziņojumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu publicēt pašvaldības 
mājas lapā www.saulkrasti.lv un laikrakstā „Saulkrastu domes ziņas” 
oktobra numurā. 

6. Atbildīgo par domes lēmuma izpildi noteikt domes projektu vadītāju Anitu 
Līci. 

7. Lēmumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

§ 59. 
Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides pārskata 

pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
vides pārskata izstrādātāja SIA „Ķemers Business and Law company” iesniegtajiem 
dokumentiem, kas izskatīti 15.08.2012. apvienotajā Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas, Finanšu komitejas ārkārtas sēdē, un pamatojoties uz domes 
26.01.2011 sēdes lēmuma § 24 „Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014-
2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu, likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 235.panta 3.daļu, 23.03.2004. 
MK noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 5.nodaļu un 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 “Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” II sadaļu, 

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

1. Nodot Saulkrastu novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam vides 
pārskata pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai. 

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas posmu Saulkrastu novada attīstības 
programmas vides pārskata pirmajai redakcijai no 2012. gada 30.septembra 
līdz 2012. gada 31. oktobrim. 

3. Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides pārskata 
pirmās redakcijas materiālus izvietot Saulkrastu novada domes telpās Raiņa 
ielā 8, Saulkrastu novada kultūras namā „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, 
Saulkrastu novada bibliotēkā Raiņa ielā 7, Saulkrastos un publicēt pašvaldības 
mājas lapā www.saulkrasti.lv. 



4. Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides pārskata 
pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt 2012. gada 
20. oktobrī plkst. 10.00 k/n „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, Saulkrastu 
pagasta, Zvejniekciemā, un plkst. 13.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos.  

5. Paziņojumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
vides pārskata pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu publicēt pašvaldības 
mājas lapā www.saulkrasti.lv un laikrakstā „Saulkrastu domes ziņas” oktobra 
numurā. 

6. Atbildīgo par domes lēmuma izpildi noteikt domes projektu vadītāju Anitu 
Līci. 

7. Paziņojumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai nosūtīt 
Vides pārraudzības valsts birojam publicēšanai biroja oficiālajā interneta 
vietnē. 

 
§ 60. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes gabalam 366F, Saulkrastos    

         Izskatot R.B. iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes 
gabalam 366F,  Saulkrastos (kadastra Nr. 8013 003 0335),  pamatojoties uz LR 
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 61. un 67. punktu, atbilstoši Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2012. gada 12. septembra lēmumam (protokols Nr. 11),  

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

      1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam 366F, Saulkrastos,  (kadastra 
Nr. 8013 003 0335). 
      2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
      3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci. 
      4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala 366F, Saulkrastos īpašnieci R.B. divu  nedēļu 
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 
§ 61. 

Par krasta stiprinājuma projekta izstrādi 
         Izskatot A.Š. iesniegumu par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu 
krasta stiprinājuma projekta izstrādei pie īpašuma „Jaunplatkājas”, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu novadā,    pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 5. 
punktu, 2009. gada 27. jūlijā apstiprināto detālplānojumu „Detālplānojums 
nekustamajiem īpašumiem „Strandi”, „Alksnāji”, „Norieši”, „Birztaliņas”, „Jancīši” 
un „Jaunplatkājas””, atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2012. 
gada 12. septembra lēmumam (protokols Nr. 11),  

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



      1. Atļaut A.Š. izstrādāt krasta nostiprināšanas projektu. Krasta stiprinājumu 
paredzēt ainaviski pieņemamu, iedzīvotāju drošībai atbilstošu un   videi draudzīgu. 
       2. Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu krasta stiprinājuma projekta 
izstrādei. 
 

§ 62. 
Par ceļa izdevumu apmaksu 

 Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 19.09.2012. 
iesniegumu Nr.01 – 5/180 „Par ceļa izdevumu atmaksu”, pamatojoties uz likuma Par 
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

1. Apmaksāt ceļa izdevumus pamatizglītības iestādēs izglītojamiem no 1. – 
9.klasei 100% apmērā un vispārējās izglītības izglītojamiem no 10. – 12.klasei 
50% apmērā, ja izglītojamajam nepieciešami sabiedriskā transporta 
pakalpojumi ceļā uz un no vispārizglītojošām skolām, kas atrodas Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā.  

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2012.  
 

 
§ 63. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 4.septembrī saņemts G.K. 

iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas 
dēlam deklarēts: Saulkrastos, 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 12.09.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8),  

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

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

2. Līdz 05.10.2012. noslēgt ar G.K. līgumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību.  

 
 

 § 64. 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 

2012.gadam apstiprināšanu 



 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 12.09.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr. 12, un pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 
„Kārtība, kā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai 
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktu,    

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

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmi 2012.gadam. 
 
 

§ 65. 
Par dotācijas piešķiršanu 

 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Gundara Ozoliņa 
11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 12.09.2012., protokols Nr.12, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Ozoliņš, 
I.Kļaviņa, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 
3 (L.Vaidere, S.Osīte, A.Silavnieks), „atturas” – 1 (M.Vītols), 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Dotācija 
SIA "Saulkrastu komunālserviss"” 12 000,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību budžetu dotācijas valsts un pašvaldību 
komersantiem), izdevumu segšanai, kas saistīti ar projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās, III kārta” ieviešanas 
vienības darbības nodrošināšanu 2012.gadā. 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pirms dotācijas saņemšanas Saulkrastu novada 
domei iesniegt apstiprināšanai projekta iesviešanas vienības izdevumu tāmi 
2012.gadam. 
2.1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 66. 
Par budžeta grozījumiem 

 Izskatot Saulkrastu TIC vadītājas 04.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols Nr.12, 
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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu TIC budžeta 2012.gada izdevumos: 
samazināt Saulkrastu TIC izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1149 (Pārējās piemaksas) par 300,00 latiem; 
EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 37 latiem. 
palielināt Saulkrastu TIC izdevumu plānu: 
EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 300 latiem; 
EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 37 latiem. 



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

§ 67. 
Par papildus līdzekļiem Saulkrastu vidusskolai 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas vadītājas 10.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols Nr.11, 
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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolai 482,00 
latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās 
attiecības, kursu un semināru organizēšana), lai organizētu skolas jubilejas pasākumu. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 68. 
Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā 

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 11.09.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols 
Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izmaiņas Zvejniekciema vidusskolas budžeta 2012.gada izdevumos: 
samazināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata 
pieaicināto ekspertu izdevumi) par 250,00 latiem; 
EKK 2312 (Spectērpi) par 100,00 latiem; 
EKK 2410 (Mācību grāmatu iegāde) par 370,00 latiem; 
EKK 2420 (Bibliotēku grāmatas un žurnāli) par 460,00 latiem; 
EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 590,00 latiem; 
EKK5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 300,00 latiem. 
palielināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
EKK 221903 (Pasta izdevumi) par 20,00 latiem; 
EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana) 
par 150,00 latiem; 
EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 180,00 latiem; 
EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 250,00 latiem; 
EKK 231201 (Inventārs) par 300,00 latiem; 
EKK 2352 (Saimnieciskie materiāli) par 369,00 latiem; 
EKK 2364 (Formas tērpi) par 91,00 latiem; 
EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 710,00 latiem. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 



§ 69. 
Par finanšu līdzekļu pārlikšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 31.08.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.09.2012., protokols Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu vidusskolas un PII „Rūķītis” budžetu 2012.gada 
izdevumos: 
samazināt Saulkrastu PII „Rūķītis” izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 
1616,00 latiem. 
palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1616,00 latiem, lai atmaksātu Saulkrastu 
vidusskolas zāles remonta papildus izdevumus. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 70. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu basketbola groza uzstādīšanai Bērzu alejā 7 

 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 10.09.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.09.2012., protokols Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
„Projekts "Skeitlaukuma izbūve Saulkrastu novada Zvejniekciemā"” 
250,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 5250 
(Kapitālais remonts un rekonstrukcija), lai atmaksātu basketbola groza 
uzstādīšanu Bērzu alejā 7, Zvejniekciemā. 

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

§ 71. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” telpu 

Raiņa ielā 7 rekonstrukcijai 
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 06.09.2012. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols 
Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 



1.Apstiprināt izmaiņas Projekts „Saulkrastu bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” 
sniegto pakalpojumu pilnveidošana” un PII „Rūķītis” budžetu 2012.gada izdevumos: 
samazināt Saulkrastu PII „Rūķītis” izdevumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 12 
000,00 latiem. 
palielināt Projekts „Saulkrastu bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” sniegto 
pakalpojumu pilnveidošana” izdevumu plānu: 
EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 12 000,00 latiem, lai atmaksātu telpas 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, rekonstrukcijas darbus. 
2.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Projekts 
„Saulkrastu bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” sniegto pakalpojumu 
pilnveidošana”” 6 000,00 latu apmērā EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti), lai 
atmaksātu telpas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, rekonstrukcijas darbus. 
1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 72. 
Par dotācijas piešķiršanu 

 Izskatot Saulkrastu domes finansista 11.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols Nr.11, 
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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta līdzekļiem „Dabas resursu nodoklis” 
600,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai atmaksātu 
monitoringa darbus, ko veiks biedrība „Latvijas Ihtioloģijas biedrība”. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
§ 73. 

Par grozījumiem 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošajos 
noteikumos :r.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”  

Izskatot atkārtoti vecākās ekspertes G.Janemanes 13.08.2012. iesniegumu, kas 
atkārtoti izskatīts 12.09.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.11, Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.12, Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē, protokols Nr.7, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
sēdē, protokols Nr.8, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu, 

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

1. Apstiprināt grozījumus 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”. 



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

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

 
§ 74. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dalībai sociālā kampaņā „Latvija – zaļākā 
valsts pasaulē” 

 Izskatot Saulkrastu domes sabiedrisko attiecību speciālistes 11.09.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.09.2012., protokols Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 
budžetā 605,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2231 (Pārstāvība 
un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana), lai atmaksātu dalību 
sociālā kampaņā „Latvija – zaļākā valsts pasaulē”. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 75. 
Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā 

 Izskatot Saulkrastu domes galvenās grāmatvedes 12.09.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols 
Nr.12, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada budžeta 2012.gada ieņēmumos: 
samazināt Saulkrastu novada ieņēmumu plānu: 
ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) F2101 (Naudas atlikums) par 4599,00 latiem. 
palielināt Saulkrastu novada ieņēmumu plānu: 
EKK 8.9.2.0. (Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu 
samazināšanai) par 4599,00 latiem, saistībā ar Valsts Kases norādījumiem par akciju 
sabiedrības Latvijas Krājbanka naudas atlikumu likvidāciju. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 76. 
Par papildus līdzekļiem projekta realizācijai 

 Izskatot Saulkrastu domes finansista 12.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols Nr.11, 
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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Projekts 
„Gājēju ietves izbūve Zvejniekciemā, Atpūtas ielā”” 79,00 latu apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 5250 (Kapitālais remonts un rekonstrukcija), lai atmaksātu 
izdevumus pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 77. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu transporta izdevumiem 

 Izskatot Saulkrastu novada domes deputātes Izitas Kļaviņas 12.09.2012. 
iesniegumu par pedagogu sveikšanu Skolotāju dienā, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas sēdē 12.09.2012., protokols Nr.11, 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,  M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, N.Strapcāns, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 
budžetā 1200,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2233 (Izdevumi 
par transporta pakalpojumiem), Saulkrastu novada izglītības iestāžu pedagogu 
pieredzes apmaiņas braucienu apmaksai. 
2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
Domes priekšsēdētājs, 

               E.Grāvītis    
 
 
 

:ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 31.oktobrī, pl. 15:00, 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

 


