
 
 

DOMES SĒDES LĒMUMI 
(29.08.2012.) 

 
§2. 

Par dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
  Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 
ziņas. 

§ 3. 
Par 30.05.2012. domes sēdes lēmuma (prot. %r. 5 §116) „Par projekta „Publiskās 

infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” pieteikumu” 
precizēšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, M.Vītols, 
G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 

A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 

%OLEMJ: 

1. Precizēt lēmumprojektu sekojošā redakcijā: 
1. iesniegt projekta „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai 

„Centrs” Saulkrastos” pieteikumu un saistītos dokumentus projektu 
konkursa Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana”, aktivitātē „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros 1.2.1.rīcībā „Vietējās nozīmes 
brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas labiekārtošana” par kopējo summu 155555,55 
LVL bez PVN, ar PVN 189777,77 LVL, nosakot projekta attiecināmo 
izmaksu apjomu 140000,00 LVL apmērā. 

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

3. lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu 14000,00 
LVL no projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu projekta 
kopējo izmaksu apjomā - 155555,55 LVL un PVN 22% jeb 34222,22 LVL 
apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

 
§ 4. 

Par nekustamā  īpašuma  
nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 



    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 310,35 (trīs 
simti desmit lati 35 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada līdz 2012.gadam 
ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma . 
 

§ 5. 
Par nekustamā  īpašuma  

nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 118,33 
(viens simts astoņpadsmit lati 33 santīmi) apmērā par laika periodu no 2009.gada 
līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu   
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 15,24 
(piecpadsmit lati 24 santīmi) apmērā par laika periodu no 2007.gada līdz 
2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 7. 
Par  nekustamā īpašuma nodokļu  
 parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 834,83 
(astoņi simti trīsdesmit četri lati 83 santīmi) apmērā par laika periodu no 2007.gada 
līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 8. 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 961,01 
(deviņi simti sešdesmit viens lats 01 santīms) apmērā par laika periodu no 
2007.gada līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

 
§ 9. 

Par Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmuma 



“Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu”, domes sēdes protokola izraksts %r 5§11,  atcelšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
          Atcelt Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu. 
 

§ 10. 
Par Saulkrastu novada domes 23.12.2008. un 30.05.2012.  lēmumu 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu” domes sēdes protokola izraksti %r. 20§8 un %r. 5§9, atcelšanu   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
         1.  Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 23.12.2008. lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu”, domes sēdes protokola izraksts Nr 20§8. 
        2. Atcelt Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu”, domes sēdes 
protokola izraksts Nr 5§9. 
 

 
§ 11. 

Par Saulkrastu novada domes 23.12.2008. un 30.05.2012.  lēmumu 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu”, domes sēdes protokola izraksti %r. 20§9 un %r. 5§10, 
atcelšanu   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
         1.  Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 23.12.2008. lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu”, domes sēdes protokola izraksts Nr 20§9. 
        2. Atcelt Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu”, domes sēdes 
protokola izraksts Nr 5§10. 
 

§ 13. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (L.Vaidere, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, G.Zonbergs,), „pret” –  2 
(A.Ancāns, N.Līcis), „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 

1. Pagarināt 2002.gada 30.augustā noslēgto zemes nomas līgumu ar  Ati 
Sausnīti uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 
13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 002 0372, daļas 2914 
kv.m platībā pie īpašuma Ainažu iela 19, iznomāšanu. 



2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 400,00 (četri simti lati 00 santīmi) un 
LVL 84,00 (astoņdesmit četri lati 00 santīmi) 21% PVN, kopā gadā LVL 484,00 
(četri simti astoņdesmit četri lati 00 santīmi). 
 

§ 14. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 

1. Pagarināt 2002.gada 20.septembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar  Imantu 
Briedi uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 
1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 003 1411, daļas 1875 
kv.m platībā, atbilstoši pievienotajai shēmai, iznomāšanu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 400,00 (četri simti lati 00 santīmi) un 
LVL 84,00 (astoņdesmit četri lati 00 santīmi) 21% PVN, kopā gadā LVL 484,00 
(četri simti astoņdesmit četri lati 00 santīmi). 
 

§ 15. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Ķīšupes iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., otrās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0174, platība 2719  kv.m, lietošanas 
mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods – 0501”. 
 

§ 16. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma “Beverīnas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0013, platība 0,36 ha, lietošanas 
mērķi no  
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101”,  uz 
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”. 
 

§ 17. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  



 Mainīt nekustamā īpašuma “Suertes”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 003 3040, platība 0,2 ha, lietošanas mērķi no  
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”,  uz 
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, atbilstoši Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumā paredzētai īpašuma atļautai izmantošanai. 
 

§ 18. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma “Daņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 003 0179, kopējā platība 0,7634 ha, dalīto lietošanas mērķi:  
 
0,1200 ha platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
0,6434  ha platībai -  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība,  kods – 0201”. 
 

§19. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas iela 84A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0301, kopējā platība 9268 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
8068  kv. m platībai -  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
                                      

§ 20. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Palejas iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 003 0242, platība 1200 kv.m. 
   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

 
§ 21. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs,), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu arpersonu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Pabažu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 003 0576, platība 1215 kv.m. 



   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

§ 22. 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, G.Zonbergs), „pret” 
–  nav, „atturas” – 1 (A.Ancāns), 
%OLEMJ: 

   Izbeigt ar 2012.gada 4.jūliju 2012.gada 3.maijā noslēgto  zemes nomas līgumu 
ar, par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Lilaste 42A”, Lilaste, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 004 0263, platība 0,0459 
ha, iznomāšanu, noslēdzot rakstisku vienošanos. 
    

§ 23. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu arpersonu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 004 0263, platība 0,0459 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

§ 24. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 003 2433, platība 0,0530 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, G.Zonbergs), „pret” 
–  1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
 Atlikt līdz 01.08.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 523,96 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 445,98 un nokavējuma nauda 
Ls 77,98, par nekustamo īpašumu, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
zeme (Ls.) 

Pamatparāds 
ēkas (Ls.) 

Nokavējuma 
nauda (Ls.) 

Kopā 
(Ls.) 

03.09.2012. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.10.2012. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.11.2012. 32,73 4,44 6,50 43,67 
03.12.2012. 32,73 4,44 6,50 43,67 



02.01.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.02.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.03.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
02.04.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
02.05.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
03.06.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.07.2013. 32,73 4,44 6,50 43,67 
01.08.2013. 32,72 4,39 6,48 43,59 

Kopā  392,75 53,23 77,98 523,96 
 
Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§26. 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.11.2009. lēmumā 

“Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu pilsētā“, 
domes sēdes protokola izraksts %r.13§9 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (N.Līcis, L.Vaidere, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš), „pret” –  1 
(A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  

 Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 25.11.2009. lēmumā “Par 
pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu pilsētā“, domes sēdes protokola izraksts 
Nr.13§9 un papildināt lēmuma lemjošo daļu, izsakot to šādā redakcijā: 
 “ 1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma zemes vienība 7500 kv. m platībā Saulkrastu pilsētā saskaņā ar pielikumu. 
            Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 
precizēta. 
  2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma zemes vienība Alfrēda Kalniņa iela 28, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8013 0020260, platība 11400 kv. m. 
            Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 
precizēta. 
 3. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma zemes vienība ar kadastra apz. 8013 002 0252, platība 720  kv. m. 
            Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 
precizēta. 
 4. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma zemes vienība ar kadastra apz. 8013 002 0248, platība 1000 kv. m. 
            Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 
precizēta.” 
 

§ 27. 
Par zemes  īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Izslēgt no Saulkrastu  pašvaldības bilances zemes īpašumu Sīļu iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 004 0148, 

ar zemes vērtību  LVL 7 800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti lati 00 santīmi), 
 



 
§ 28. 

Par adreses pieraksta formas precizēšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
 Precizēt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 80330020335 adreses 
pieraksta formu: 

“Ķīšupe viens 6”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

§ 29. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai, uz apbūvētu zemes gabalu 1068 
kv.m platībā Kameņu ielā 4, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
8013 005 0139. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Kameņu iela 4, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 005 0139, platība 1068 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 30. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai, uz apbūvētu zemes gabalu 1113 
kv.m platībā Lazdu ielā 24, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
8013 001 0289. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Lazdu iela 24, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8013 001 0289, platība 1113 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 31. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai, uz apbūvētu zemes gabalu 2821 
kv.m platībā Vītiņu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 
005 0132. 



      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Vītiņu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8013 005 0132, platība 2821 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 32. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personai , uz apbūvētu zemes gabalu 957 
kv.m platībā Saules ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 
003 0741. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8013 003 0741, platība 957 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

 
§33. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  
zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
       1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības personām uz apbūvētu zemes gabalu 646 
kv.m platībā Tirgus ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
8013 002 0363. 
      2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0363, platība 646 kv.m. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 34. 
Par zemes vienības Draudzības iela 40, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Draudzības iela 40, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0569, platība 
0,12 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 
 



§35. 
Par zemes vienības Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0567, platība 
0,12 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§36 . 
Par zemes vienības Upes iela 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Upes iela 26, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0502, platība 
0,1303 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 37. 
Par zemes vienības „Āres 81”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un 

reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 0975, platība 0,105 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 38. 
Par zemes vienības „Banga 178”, Banga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Banga 178”, Banga, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1375, platība 0,058 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 
 



§ 39. 
Par zemes vienības „Jubileja 33”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 33”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2120, platība 0,058 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 40. 
Par zemes vienības „Jubileja 36A”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 36A”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2124, platība 0,054 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 41. 
Par zemes vienības „Jubileja 129”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 129”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2499, platība 0,0547 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 42. 

Par zemes vienības „Jubileja 137”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 137”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2501, platība 0,053 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 43. 
Par zemes vienības „Jubileja 188”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 188”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2510, platība 0,056 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§44. 
Par zemes vienības „Jubileja 229”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Jubileja 229”, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2259, platība 0,055 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.   

 
§45. 

Par zemes vienības „Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1405, platība 
0,0704 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§46. 
Par zemes vienības „Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1200, platība 0,0649 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 47. 
Par zemes vienības „Mežvidi 116”, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Mežvidi 116”, Mežvidi, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1236, platība 0,0589 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 48. 
Par zemes vienības Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0341, platība 
0,0692 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 49. 
Par zemes vienības Deviņpadsmitā iela 8, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Deviņpadsmitā iela 8, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0366, platība 
0,0514 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 50. 
Par zemes vienības Deviņpadsmitā iela 19, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Deviņpadsmitā iela 19, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0373, platība 
0,0662 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 51. 
Par zemes vienības „Priedes 1”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Priedes 1”, Priedes, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2291, platība 0,097 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 52. 

Par zemes vienības „Priedes 58”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Priedes 58”, Priedes, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2340, platība 0,0535 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 53. 

Par zemes vienības „Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2433, platība 0,053 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 54. 
Par zemes vienības „Roze 1”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un 

reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Roze 1”, Roze, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2576, platība 0,066 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 55. 

Par zemes vienības „Saulīte 55”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Saulīte 55”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1522, platība 0,0572 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 56. 
Par zemes vienības „Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1529, platība 0,0585 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 57. 
Par zemes vienības „Saulīte 92”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Saulīte 92”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1552, platība 0,084 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 58. 
Par zemes vienības „Saulkalni”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un 

reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1020, platība 0,233 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 59. 
Par zemes vienības Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 



 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Otrā iela 38, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1428, platība 
0,056 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 60. 
Par zemes vienības Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1577, platība 
0,0489 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 61. 
Par zemes vienības Devītā iela 8, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Devītā iela 8, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1844, platība 
0,06 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 62. 

Par zemes vienības Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1855, platība 
0,059 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 63. 
Par zemes vienības Devītā iela 76, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Devītā iela 76, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1905, platība 
0,062 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 64. 
Par zemes vienības Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1937, platība 
0,069 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 65. 
Par zemes vienības Desmitā iela 3, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Desmitā iela 3, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1979, platība 
0,084 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 66. 
Par zemes vienības Desmitā iela 19, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Desmitā iela 19, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1995, platība 
0,067 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 67. 



Par zemes vienības Desmitā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Desmitā iela 38, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2009, platība 
0,073 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 68. 
Par zemes vienības Desmitā iela 43, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Desmitā iela 43, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2014, platība 
0,065 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 69. 
Par zemes vienības „VEF Pabaži 82”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „VEF Pabaži 82”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2736, platība 
0,0593 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 
§ 70. 

Par zemes vienības „Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1169, platība 0,095 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    

 



§ 71. 
Par zemes vienības „Vēsma 146”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Vēsma 146”, Vēsma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1233, platība 0,068 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 72. 
Par zemes vienības „Vēsma 181”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Vēsma 181”, Vēsma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1245, platība 0,06 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 73. 
Par zemes vienības „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
    Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1263, platība 0,062 ha. 
 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.    
 

§ 74. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Liepiņas’’ zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80330010357, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§ 75. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Kalniņi-1’’, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 80330010130) zemes ierīcības 
projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§ 76. 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  
nosaukuma piešķiršanu un  lietošanas mērķu noteikšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 

 NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Gravas”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330020314, 2.zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80330020315, platība 10.8 ha, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu; 
2. Izveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu ,,Gravumeži’’, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
3. Noteikt  nekustamiem īpašumiem zemes lietošanas mērķi: 
  3.1. īpašumam ,,Gravumeži’’ zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201; 
  3.2. īpašumam ,,Gravas’’ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601.  

 
§ 77. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai, par 
nekustamo  īpašumu. 

§ 78. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 

§ 79. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 



§ 80. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā personai. 
 

§ 81. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 

§ 82. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā personai. 
 

§ 83. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā personai. 
 

§ 84. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 

§ 85. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā personai. 
 

§ 86. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 

§ 87. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 

 
§ 88. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā personai. 
 

§ 89. 
Par detālplānojuma „Sentimmas” izstrādes uzsākšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (N.Līcis, A.Ancāns, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, G.Zonbergs), „pret” 
–  nav, „atturas” – 1 (L.Vaidere), 
%OLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma „Sentimmas” kadastra Nr. 8033 001 0990 un Nr.8033 
00100991  izstrādes uzsākšanu. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci. 

4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Renāti Puteni divu nedēļu laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 

5. Paziņojumu par detālplānojuma „Sentimmas” kadastra Nr. 8033 001 0990 un 
Nr.8033 00100991  izstrādes uzsākšanu  publicēt pašvaldības mājaslapā, 
informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu Domes Ziņas” un laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. 

 
§ 90. 

            Par būvniecību Pārupes ielā 4, Saulkrastos 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
      %OLEMJ: 

1. Atļaut Sergejam Deņisenko izstrādāt dzīvojamās mājas Pārupes ielā 4, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā izmaiņu projektu. 



2. Žoga izbūvi veikt saskaņā ar Civillikuma 1092. panta,  Aizsargjoslu likuma 
37. panta 5. punkta „b” apakšpunkta un Saulkrastu apbūves noteikumu 2.8.1. 
un 3.1.  punkta  prasībām.  

3. Būvju projekts jāsaskaņo Saulkrastu būvvaldē līdz 31.01.2013. 
       4.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas  Rīga, Antonijas iela  
            6, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 

§ 91. 
Par Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” telpu pārcelšanu uz Raiņa 

ielu 7 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

1.Pārcelt Bērnu un jauniešu dienas centru „Saulespuķe” uz telpām Raiņa ielā 
7, Saulkrastos un mainīt tās juridisko adresi uz Raiņa iela 7, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads. 

 
§ 92. 

Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, 

G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, G.Zonbergs), „pret” 
–  nav, „atturas” – 1 (A.Ancāns), 
%OLEMJ:  

1. Pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju personai. 
2. 02.07.2012. noslēgtais līgums ar personu izbeidzas ar domes lēmuma par 

kompensācijas izmaksas pārtraukšanu spēkā stāšanās brīdi. 
 

§ 93. 
Līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 

pagarināšanu  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ:  
Pagarināt 2012.gada 5.martā noslēgtā līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību darbību līdz 2013.gada 1.septembrim, noslēdzot rakstisku vienošanos ar 
personu. 

 
§ 94. 

Līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 
pagarināšanu  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ:  
 
Pagarināt 2012.gada 30.martā noslēgtā līguma par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību darbību līdz 2013.gada 1.septembrim, noslēdzot rakstisku 
vienošanos ar personu. 



 
§ 95. 

Līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 
pagarināšanu  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ:  
Pagarināt 2012.gada 5.martā noslēgtā līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību darbību līdz 2013.gada 1.septembrim, noslēdzot rakstisku vienošanos ar 
personu. 
 

§ 96. 
Līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 

pagarināšanu  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
 %OLEMJ:  
Pagarināt 2012.gada 1.jūnijā noslēgtā līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību darbību līdz 2013.gada 1.septembrim, noslēdzot rakstisku vienošanos ar 
personu. 
 

§ 97. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikuma grozījumu 

apstiprināšanu 
 Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš, G.Ozoliņš, 
G.Zonbergs), „pret” –  nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā, 
izdarot grozījumus nolikuma 12. punktā sekojošā redakcijā :  

„Bērnu skaits grupās ir sekojošs: 
12.1. mazbērnu grupās (no 1,5 līdz 3 gadi) – 12-16 bērni; 
12.2. 3 gadīgo bērnu grupās – 15-18 bērni; 
12.3. 4 gadīgo bērnu grupās – 15-21 bērns; 
12.4. 5 un 6 gadīgo bērnu grupās – 18-21 bērns;” 

un svītrojot iestādes nolikuma 25.4 punktu saskaņā ar struktūrvienības „Rūķu 
māja” reorganizāciju, kas veikta atbilstoši domes sēdes 27.06.2012 lēmumam 
Nr. 7 §35 

 
§ 98. 

Par Saulkrastu pirmskolas izglītības „Rūķītis” budžeta grozījumiem   
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

1. Pārlikt Saulkrastu PII “Rūķītis” struktūrvienības „Rūķu māja” 2012.gada 
1.septembrī neizmantotos finanšu līdzekļus PII „Rūķītis” budžetā, saskaņā 
ar paredzēto struktūrvienības „Rūķu māja” reorganizāciju. 



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

 
§ 99. 

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas 

budžetā 2245,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti), lai atmaksātu gājēja celiņa seguma remontdarbus. 

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

 
§ 100. 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas 

budžetā 300,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1228 (Darba 
devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina 
iemaksas), lai atmaksātu pabalstus darbiniekiem. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu vidusskolas budžeta 2012.gada izdevumos: 
2.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 221902 (Interneta 
pieslēguma maksa) par 300,00 latiem; 

2.1.2. EKK 2321 (Kurināmais) par 266 latiem; 
2.1.3. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 560 latiem. 

2.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 266 latiem; 
2.2.2. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 860 latiem. 

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

 
§ 101. 

Par VJMMS budžeta grozījumiem 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2321 (Kurināmais) 

par 1000 latiem; 
1.1.2. EKK 2322 (Degviela) par 1200 latiem; 
1.1.3. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 57 latiem. 

1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu: 



1.2.1. EKK 2110 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni) par 
2257 latiem. 

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

 
§ 102. 

Par VJMMS budžeta grozījumiem  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5239 (Pārējie 

pamatlīdzekļi) par 1 893 latiem. 
1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 18 latiem; 

1.2.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 
nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 125 latiem; 

1.2.3. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 200 latiem; 
1.2.4. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 300 latiem; 
1.2.5. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes 

darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi) par 700 latiem; 

1.2.6. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 350 latiem; 
1.2.7. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 200 latiem. 

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

 
§ 103. 

Par VJMMS reglamenta par mācību līdzfinansējumu apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas reglamentu par 
mācību līdzfinansējumu 2012./2013. mācību gadam. 
 

§ 104. 
Par papildus finanšu līdzekļu paredzēšanu darbinieku aizvietošanai  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu domes budžetā 

689,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1147 (Piemaksa par 
papildus darbu) 555 latus un EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 
par 134 latiem, lai atmaksātu darbinieku aizvietošanu kārtējo atvaļinājuma laikā. 

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



 
§ 105. 

Par asfaltseguma remontdarbu veikšanu  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

1. Atcelt 2011. gada 28.septembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu „Par 
asfaltseguma remontdarbu termiņa pārcelšanu”, sēdes protokols Nr.19§52. 

2. Pārcelt asfaltseguma remontdarbu Zvejniekciemā izpildes termiņu uz 2012. 
gada augustu. 

3. Saskaņā ar veikto iepirkumu palielināt asfaltseguma remontdarbiem paredzēto 
dotāciju no speciālā budžeta līdzekļiem SIA „Saulkrastu komunālserviss”  par 
Ls 2052.25 (Divi tūkstoši piecdesmit divi lati 25 santīmi) - kopsummā dotācija 
Ls 21 202.25 (Divdesmit viens tūkstotis divi simti divi lati 25 sant.). 

 
§ 106. 

Par grozījumiem pārējās ekonomiskās darbības budžetā 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem PII „Rūķītis” budžetā 150,00 

latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1228 (Darba devēja sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas), lai 
atmaksātu pabalstus darbiniekam. 

2. Apstiprināt izmaiņas Pārējās ekonomiskas darbības budžeta 2012.gada 
izdevumos: 

2.1. samazināt Pārējās ekonomikas darbības izdevumu plānu: 
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2239 (Pārējie ar 

iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 3200 
latiem. 

2.2. palielināt Pārējās ekonomikas darbības izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 6422 (Naudas balva) par 3200 latiem. 

 
3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 107. 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. 

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

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

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



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

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

 
  § 108. 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Apstiprināt zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāta numurs 148 (SIA 
auditorfirma „Inspekcija AMJ”), Saulkrastu novada pašvaldības 2012.gada finanšu 
revīzijas veikšanai, revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 
saimnieciskā gada pārskatu. 
 

§ 109. 
Par deleģēšanas līguma grozījumiem 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  

Apstiprināt 2012.gada 17.augusta deleģēšanas līguma grozījumus.  
 

§ 110. 
Par nomas līguma noslēgšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  

Noslēgt uz 7 gadiem nomas līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 
siltumtrašu nomu. 
 

§ 111. 
Par iekšējo noteikumu „Kapitāla daļas pārvaldīšanas noteikumi” apstiprināšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Kapitāla daļas 
pārvaldīšanas noteikumi”. 
 

  § 113. 
Par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu dzīvoklim Ostas ielā 19-11 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Ozoliņš), 
NOLEMJ: 
Piekrist apsaimniekošanas maksas paaugstināšanai  no 0,34Ls/m² uz 0,40Ls/ m²  
Saulkrastu novada domei piederošajam nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Nr. 11  
Ostas ielā 19, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 



 
  § 114. 

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma līnijas 
remontdarbiem 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – 
3 (A.Ancāns, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Ielu 

apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” 11 757,00 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti), lai 
atmaksātu apgaismes līnijas Z-8208 remontdarbus. 

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

 
§ 115. 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, bet nepārsniedzot 2000,00 LVL projekta 
„Rekonstrukcijas darbi Ostas ielā 15, Saulkrastu novada Zvejniekciemā” īstenošanai. 

 
§ 116. 

Par pārskatu „Par mērķdotāciju izlietojumu PSIA Saulkrastu slimnīca” 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Ancāns, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs), „pret” – 1 (A.Krūmiņš), „atturas” – nav, 

%OLEMJ: 
 Pieņemt zināšanai pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu PSIA „Saulkrastu 
slimnīca”. 
 

§ 117. 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 

M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ: 

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2011. gada publisko pārskatu . 
 

§ 118. 
Par 27.06.2012. lēmuma atcelšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Ancāns, M.Vītols, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Kļaviņa), 
 %OLEMJ: 



Atcelt Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu „Par deleģēšanas 
līguma termiņa pagarināšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” (sēdes protokols Nr. 7 § 39). 
  

§ 119. 
Par deleģēšanas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
%OLEMJ:  

1. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu par maksas autostāvvietām, kas 
atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās, ierīkošanu, uzturēšanu, 
apkalpošanu un pārvaldīšanu. 

2. Noslēgt ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” reģistrācijas Nr. 40103027944 
deleģēšanas līgumu uz 1 (vienu) gadu.  

 
§ 120. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
telpu remontam 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 

%OLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas telpu remontam Raiņa ielā 8, Saulkrastos 4500,00 LVL apmērā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 
 

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievērojot Fizisko peronu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Saulkrastu novada domes 
mājas lapā www.saulkrasti.lv , sadaļā Domes lēmumi. 
%ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 26.septembrī, pl. 
15:00, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

 


