
 

Ar [..]  apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju 

par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu  
 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,  

Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2012.gada 14.novembrī         Nr. 15 

  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

 

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

Ivo Īstenais   -piedalās  

Skaidrīte Eglīte - piedalās   

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - piedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - piedalās   

Lija Jokste - piedalās 

Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītāja, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos 

jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, 

Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes 

projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma – 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Jānis Zborovskis – Salacgrīvas novada domes 

enerģētiķis, Līga Zālīte – Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Antra Paegle – 

mailto:dome@salacgriva.lv


Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Gundega Upīte – Salacgrīvas novada būvvaldes 

vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis. 

 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

saistošajos noteikumos Nr.16  „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” 

apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 23 „Koku ciršana ārpus  meža  Salacgrīvas  novadā” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturēšanā 

5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.191 „ Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

7. Par Salacgrīvas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību darbības nolikuma 

apstiprināšanu 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr. 93 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.444 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

10. Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170 

apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Salacgrīvas novadā”  

11. Par pašvaldības pilnvaroto amatpersonu pilnvaru izbeigšanu 

12. Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

13. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Mehanizācijas iela 11, Liepupē iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

14. Par zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu  

15. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam „Seržanti”, 

Salacgrīvas pagastā 

16. Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta, Svētciemā, „Lakači” daļas – zemes gabala 

nomas līguma laušanu  

17. Par Salacgrīvas novada domes 2011.gada 28.decembra lēmuma Nr.671 „Par cirkulācijas 

sūkņa mezgla iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai mantai” atcelšanu 

18. Par ceļa servitūta nodibināšanu Liepupes pagastā 

19. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības ceļa B73 „Noriņas – Mehāniskās darbnīcas” gar 

īpašumu „Liepupes Dzirnavas”, Liepupes pagastā 

20. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai Salacgrīvas pilsētā 

21. Par zemes vienības iekļaušanu nekustamā īpašuma sastāvā 

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 396 „Par 

aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas 

aglomerācijai” 



27. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

28. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

29. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

30. Par projekta iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītajā pasākumā “Zveja 

iekšējos ūdeņos” 

31. Par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas un Ainažu ģerboņu restaurācijai 

32. Par naudas balvas piešķiršanu 

33. Par tirgošanas cenas noteikšanu 2013.gada kalendāram „Salacgrīvas novads” 

34. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu  

35. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu  

36. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

37. Papildus darba kārtības jautājumi: 

37.1.Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

37.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

37.3. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības 

iestādēm 

37.4.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

 ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

37.5.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

 ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

37.6.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

 ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

37.7.Par finansējuma piešķiršanu apavu izgatavošanai novada deju kolektīviem 

38. Par saistošo noteikumu B-8 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija 

1. Par LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Salacgrīvas novada 

iekļaušanu reģionālas nozīmes attīstības centru sastāvā" 

2. Par plānotiem 2013.gada ieņēmumiem  

3. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 37 

jautājumiem un 7 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-14 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

saistošajos noteikumos Nr.16  „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10.punktu, LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2012.gada 15.oktobra vēstuli Nr.17-1e/13736 „Par saistošajiem noteikumiem”, 



saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-14 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

nodevām””, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.443 „Par saistošo 

noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu” 

(protokols Nr.12; 1.§). 

 

Lēmums Nr.526. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst. 15:02 uz domes sēdi ierodas deputāts Ž.Andže. 

 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 23 „Koku ciršana ārpus  meža  Salacgrīvas  novadā” 

apstiprināšanu 

(ziņo G.Upīte) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 

8.panta otro daļu un 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

22.punktu, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „Koku ciršana ārpus meža Salacgrīvas novadā”, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

 

Lēmums Nr.527. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo G.Upīte) 

 

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu, saskaņā ar 2012.gada 

7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 



 

Lēmums Nr.528. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturēšanā 

(ziņo G.Upīte) 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību 

nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto 

uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses. 

2012.gada 25.jūlijā Salacgrīvas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā”, kuros ir 

noteikta kārtība, kādā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas (turpmāk tekstā- ADTI) un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, 

pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk tekstā – pārvaldes uzdevums). Ar 

saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka pārvaldes uzdevumu veic Salacgrīvas novada domes 

izvēlēta juridiska persona.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var 

deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes 

uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai 

pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārējo normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā 

normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība, lai 

nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi 

un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un 

pieņemšanas kārtību. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītās daļas 

nosacījumiem, vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, 

slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. 

Pēc Salacgrīvas būvvaldes uzaicinājuma par ADTI datubāzes uzturēšanu un informācijas 

apriti Salacgrīvas novadā 2012.gada 10.oktobrī iesniegti trīs piedāvājumi no: 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (Reģ. Nr. 

40003831048, juridiskā adrese: Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-8) piedāvājums 

Nr.V_PV_121010_01 (Salacgrīvas būvvaldē reģistrēts 2012.gada 10.oktobrī. ar Nr.3-14-

11),  

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TOPO DATI” (Reģ. Nr. 40003621917, juridiskā adrese: 

Rīga, Eleizabetes iela 20) piedāvājums (Salacgrīvas būvvaldē reģistrēts 2012.gada 

10.oktobrī. ar Nr.3-14-10), 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BAUSTELLE” (Reģ. Nr. 50003535231, juridiskā 

adrese: Ogre, Jaudas iela 2A) piedāvājums (Salacgrīvas būvvaldē reģistrēts 2012.gada 

10.oktobrī. ar Nr.3-14-9). 

 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai 

veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, 

ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Ņemot 

vērā iepriekš minēto un izvērtējot iesniegtos trīs piedāvājumus, konstatēts, ka sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” piedāvā izdevīgākos izcenojumus un 

īsākos darbu izpildes termiņus. Uzņēmumam ir vislielākā pieredze (astoņi gadi) šajā jomā, tā rīcībā 

ir nepieciešamie tehniskie resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai. 



Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.pantu, 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40 panta 

pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,  45.panta otro daļu un piekto daļu, 

46.pantu,  saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju  atzinumiem, atklāti 

balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (Reģ. Nr. 

40003831048, juridiskā adrese: Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-8) pārvaldes uzdevumu – 

izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām par Salacgrīvas novada administratīvo teritoriju. 

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU 

CENTRS” par Salacgrīvas novada pašvaldības administartīvās teritorijas augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām (līguma projekts pielikumā). 

3. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem. 

4. Noteikt, ka pakalpojumus, kas saistīti ar pārvaldes uzdevuma veikšanu, sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” sniedz saimnieciskās darbības veidā par 

pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu maksu, kurus izmanto savas darbības 

nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

5. Deleģēšanas līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijā.  

 

 

Lēmums Nr.529. Pielikums uz 3 lp. un pretendentu iesniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

izvērtēšanas pārskats uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.191 „ Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” 

(ziņo G.Šmits) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-

15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus domes lēmumā Nr.191 „ Par Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes 

konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”, kas apstiprināts 2011.gada 20.aprīlī un papildināt 

lēmuma pielikumu Nr.1 ar 22.punktu sekojošā redakcijā: 

 

„22. Padomes locekļu transporta izdevumus, atbilstoši budžeta plānam, sedz no budžeta 

līdzekļiem”. 

 

Lēmums Nr.530. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

(ziņo G.Šmits) 

 

Pamatojoties 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 



I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvo padomi šādā sastāvā:  

1. Sabīne Čekaļina – pārstāvis no Ainažiem 

2. Ilze Jēkabsone – pārstāvis no Ainažiem 

3. Samanta Vikmane – pārstāvis no Liepupes 

4. Uģis Ozols - pārstāvis no Liepupes 

5. Nadīna Paegle – pārstāvis no Salacgrīvas 

6. Kristīne Rozmiaņeca - pārstāvis no Salacgrīvas 

7. Kaspars Neimanis- pārstāvis no Salacgrīvas 

8. Gints Šmits – domes deputātu pārstāvis 

9. Liene Eglīte – jaunatnes lietu speciālists 

10. Antra Paegle – izglītības speciālists 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 17.augusta lēmumu Nr.428 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr. 10; 6.§).  

 

Lēmums Nr.531. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par Salacgrīvas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību darbības nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

sēdes un 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot PAR”-15 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību darbības 

nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 19.janvāra lēmumu Nr.22 „Par Salacgrīvas 

novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.1; 

23.§). 

 

Lēmums Nr.532. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr. 93 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-

15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt šādus grozījumus ar 2012.gada 15.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 93. 

„Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 



3; 7.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 „Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums”: 

1. Papildināt nolikuma 2.sadaļu „Pedagoģiskā personāla darba algu un piemaksu noteikšanas 

kārtība” ar punktu 2.8., izsakot to šādā redakcijā: 

„2.8. Pedagogiem ar iestādes vadītāja rīkojumu var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas 

minimālās mēneša darba algas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai Salacgrīvas 

novada pašvaldības domei svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) 

ieguldījumu Salacgrīvas novada domes mērķu sasniegšanā, ja tam paredzēts finansējums no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

2. Papildināt nolikuma 3.sadaļu „Tehniskā personāla darba algu un piemaksu noteikšanas 

kārtība” ar punktu 3.11., izsakot to šādā redakcijā: 

„3.11. Tehniskajiem darbiniekiem ar iestādes vadītāja rīkojumu var piešķirt naudas balvu ne vairāk 

kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai 

Salacgrīvas novada pašvaldības domei svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas 

(darbinieka) ieguldījumu Salacgrīvas novada domes mērķu sasniegšanā.” 

 

Lēmums Nr.533.  

 

9. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.444 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes kārtībnieka D.Žibala 2012.gada 30.oktobra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 287), saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 2012.gada 26.septembra 

lēmumā Nr.444 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu” (protokols Nr.12; 2.§) izdarīt sekojošus grozījumus: 

 

1. Pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu ierakstu izteikt 

jaunā redakcijā: 

 
 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

 Autobenzīns   E-

95,A-98, AI-93 

 Ziemā Vasarā 

HONDA CRV MH 82 Salacgrīvas novada dome 

(kārtībnieki) 
13.2 

14.85* 
12 

13.5* 
„V” degvielas norma vasarā (01.04.-31.10.);„Z” degvielas norma ziemā (01.11.-31.03.)  

*Transporta līdzeklis izmanto gāzi 

 

2. No pielikuma Nr.1  „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar 22.11.2012. izslēgt 

sekojošu ierakstu: 

 
 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

 Dīzeļdegviela 

 Ziemā Vasarā 

VOLKSWAGEN PASSAT HZ 7323 Patapināta būvvaldei [..] 7.7 7 

 

 

Lēmums Nr.534. Iesniegums uz 1lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 



10. § 

Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170 

apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Salacgrīvas novadā” 

 

Saskaņā ar 2012.gada 7. novembra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome 

atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 

ar 2011.gada 16.marta ar lēmumu Nr. 170 (protokols Nr.3; 35.§) apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu 

biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā” (ar grozījumiem 

15.06.2011., lēmums Nr.321, 16.11.2012., lēmums Nr. 632) : 

 

1. Izteikt nolikuma 5. punktu šādā redakcijā: 

 

„5. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi) 

apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem.” 

 

Lēmums Nr.535.  

 

 

11. § 

Par pašvaldības pilnvaroto amatpersonu pilnvaru izbeigšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 324 piešķirtās tiesības 

Aldim Freimanim, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto 

saistošo noteikumu ievērošanu. 

2. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.130 piešķirtā tiesības 

Jānim Lipsbergam, personas kods [..], realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā. 

3. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.130 piešķirtā tiesības 

Jānim Apiņam, personas kods [..], realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu ievērošanu, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

4. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 324 piešķirtās tiesības 

Aigaram Tenisonam, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto 

saistošo noteikumu ievērošanu. 

5. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 324 piešķirtās tiesības 

Rolandam Runcim, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto 

saistošo noteikumu ievērošanu. 

6. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 324 piešķirtās tiesības 

Jānim Holmam, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo 

noteikumu ievērošanu. 



7. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 351 piešķirtās tiesības 

Andrim Berķim, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo 

noteikumu ievērošanu. 

8. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 351 piešķirtās tiesības 

Kasparam Kreišmanim, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto 

saistošo noteikumu ievērošanu. 

9. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija lēmumu Nr.261 piešķirtā tiesības 

Kasparam Kreišmanim, personas kods [..], realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā. 

10. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 1.jūlija lēmumu Nr.380 piešķirtā tiesības 

Kasparam Bitem, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto 

saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

11. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.jūlija lēmumu Nr.408 piešķirtā tiesības 

Jānim Klēviņam, personas kods [..], realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo 

noteikumu ievērošanu, kā arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā 

skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. lēmumu Nr. 130 (protokols 

Nr.5; 40.§), 21.10.2009. lēmumu Nr.324 (protokols Nr.8; 65.3.§), 19.11.2009. lēmumu Nr.351 

(protokols Nr.9; 23.§); 19.05.2010. lēmuma Nr.261 (protokols Nr.7; 18.§), 1.punktu, 01.07.2010. 

lēmumu Nr.380 (protokols Nr.10; 2.§) un 21.07.2010. lēmumu Nr.408 (protokols Nr.11; 22.§). 

 

Lēmums Nr.536.  

 

 

12. § 

Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

 

[..] 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā 

formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas 

tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts, ņemot vērā 2012.gada 26.septembra Salacgrīvas novada domes 

lēmuma Nr. 481 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.2. punktu un 

saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot 

PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvokli [..] Nr.3 ar kopējo platību 38,3 kv.m. 

3.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,14 par 1 m
2
 mēnesī. 

3.3. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

3.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.decembri un tiek noslēgts uz 

nenoteiktu laiku. 

 

Lēmums Nr.537. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 



13. § 

Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Mehanizācijas iela 11, Liepupē iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā „Orhidejas”, kadastra Nr. 6660 009 0409 (20,3 ha 

platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada 

24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13§ 48.).  

2. Ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 atdalīts zemes gabals 1,6832 ha platībā ar 

nosaukumu Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0486. 

3. Zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 16,2 m garumā, kas ir iezīmēts 

zemes robežu shēmā (pielikums Nr.1). 

4. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts sakņu dārzu izmantošanai. 

5. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada 

domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi 

Nr.12), un ņemot vērā 2012. gada 7. novembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti 

balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2012.gada 5.novembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/863) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļas Mehanizācijas iela 

11 iznomāšanu mazdārziņa vajadzībām, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala 

Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(1101 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (teritorija Nr. 4), pielikums Nr. 1. 

5.2. Noteikt zemes nomas maksu 10% apmērā no valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 1101 kv.m platībā sastāda 55,08Ls, no kuriem 10% ir 

5,51 Ls gadā. 

5.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa vajadzībām. 

5.4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

5.5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.decembri. 

5.6. Ar 2012.gada 1.decembri lauzt 2004.gada 13.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.74. 

 

Lēmums Nr.538. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Ostas iela 12A, kadastra Nr. 6615 009 0058 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošs īpašums 1160kv.m platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000310017. 

1.1. Zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 1299 Ls. 

2. Zemes gabals Ostas iela 12B, kadastra Nr. 6615 009 0057 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošs īpašums 128kv.m platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000310012. 

2.1. Zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 179 Ls. 

3. Zemes gabals Ostas iela 12C, kadastra Nr. 6615 009 0056 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošs īpašums 136kv.m platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000310008. 



3.1. Zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 152 Ls. 

4. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 7.
2
 punktu,, kurā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, 

ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu (1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības) 

aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā 

nomas maksa ir 20 latu gadā. Kā arī ņemot vērā 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot PAR”-14 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, 

Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, U.Jēgers balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Saskaņā ar SIA „Ardagh Metal Packaging Latvia”, reģ. Nr. 40003216503, juridiskā adrese – 

Ostas iela1, Salacgrīva, valdes priekšsēdētāja [..] novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 

25.10.2012. Nr.3-16.1/810), iznomāt SIA „Ardagh Metal Packaging Latvia” zemes gabalus 

Salacgrīvā, Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C - saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai (pielikums Nr. 1). 

4.2. Nosakot zemes nomas maksu: 

4.2.1. zemes gabalam Ostas iela 12A - 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, kas zemes gabalam 1160 kv.m platībā sastāda 1299 Ls, no kuriem 1,5% ir 19,49 Ls gadā. 

4.2.2. zemes gabalam Ostas iela 12B - 10 Ls gadā. 

4.2.3. zemes gabalam Ostas iela 12C - 10 Ls gadā. 

5. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri,  nomas maksu noteikt 20 Ls gadā par katru iznomāto zemes gabalu. 

6. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 12 gadi. 

7. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.539. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam „Seržanti”, 

Salacgrīvas pagastā 

 

Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], domē saņemto iesniegumu (reģ. 5.11.2012. Nr.3-16.1/862) par 

zemes nomu Salacgrīvas pagastā, [..], pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 

30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, un ņemot vērā zemes nomas 

pirmtiesību ieguvušās personas saņemto iesniegumu, kā arī balstoties uz Salacgrīvas novada domes 

Attīstības un Finanšu komiteju 2012.gada 7.novembra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot PAR”-15 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala 

Salacgrīvas pagastā, „Seržanti”, kadastra Nr. [..], (0,8517 ha platībā) nomu (pielikums Nr.1), 

nosakot: 

1.1. zemes nomas līguma termiņu - 10gadi; 

1.2. zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības, kas zemes gabalam 

noteikta 179Ls, no kuriem 0,5% ir 0,90 Ls gadā; 

1.3.nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks  ieguvis nomas 

tiesības; 

1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.540. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=165950#p7


16. § 

Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta, Svētciemā, „Lakači” daļas – zemes gabala 

nomas līguma laušanu 

 

1. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, tika konstatēts, ka 2009.gada 17.decembrī starp Salacgrīvas novada domi, kā iznomātāju, 

un SIA „PYROTEX” (Reģ. Nr. 50103263421, juridiskā adrese - Garkalnes novads, Bukulti, 

„Lakstīgalas”), kā nomnieku, tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/35 par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Salacgrīvas lauku teritorijā, Svētciemā, „Lakači” (kadastra Nr. 6672 007 0522) 

daļas – zemes gabala 2ha platībā nomu (turpmāk tekstā – Nomas līgums). Ņemot vērā to, ka 

nomnieks nav izpildījis nomas līguma 5.1.10.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka nomnieks 

apņemas ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas uzcelt 

ogļūdeņraža atlieku pārstrādes rūpnīcu un nodot to ekspluatācijā, ar 2012.gada  17.oktobra vēstuli 

SIA „PYROTEX” tika informēts, ka Salacgrīvas novada dome vēlas vienpusēji lauzt Nomas līgumu 

saskaņā ar nomas līguma 6.5.4. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka iznomātājam ir tiesības 

vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz līgumā norādīto adresi, ja nomnieks 

nav izpildījis līguma 5.1.10. punkta nosacījumus. Ņemot vērā iepriekš minēto SIA „PYROTEX” 

pārstāvis 2012.gada 2.novembrī plkst. 11.00 tika uzaicināts uz ierasties uz nekustamā īpašuma 

Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, „Lakači” (kadastra numurs 6672 007 0522) daļas - iznomātā zemes 

gabala apsekošanu un apsekošanas akta sastādīšanu, par to, ka zemes gabalā nav uzcelta 

ogļūdeņraža atlieku pārstrādes rūpnīca, kas apliecina, ka nomnieks nav izpildījis Nomas līguma 

5.1.10. punkta nosacījumus.  

Nomnieka pārstāvis uz iznomātā zemesgabala apsekošanu 2012.gada 2.novembrī nebija 

ieradies, iznomātā zemesgabala apsekošanu veica Salacgrīvas novada būvvaldes amatpersonas. 

Salacgrīvas novada būvvaldes 2012.gada 2.novembra apsekošanas aktā konstatēts, ka nekustamā 

īpašuma „Lakači”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra numuru 6672 007 0522 daļa 

- zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0522 8001, kas iznomāta SIA „PYROTEX”, nav 

apbūvēts un nav spēkā esošs tehniskais projekts, kas saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 

„Vispārīgie būvnoteikumi” 116.punktu ir pamats būvatļaujas izsniegšanai un būvniecībai. Iepriekš 

minētais apliecina, ka nomnieks nav izpildījis Nomas līguma 5.1.10. punkta nosacījumus.  

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2., Civillikuma 1589.pantu, 2009.gada 17.decembra Zemes nomas līguma Nr. 8-

2.1/35 6.5.4. punktu, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2012.gada 29.decembri vienpusēji lauzt 2009.gada 17.decembrī noslēgto Zemes nomas 

līgumu Nr. 8-2.1/35 par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, 

„Lakači”, kadastra Nr. 6672 007 0522, daļas – zemes gabala 2ha platībā iznomāšanu SIA 

„PYROTEX” (Reģ. Nr. 50103263421, juridiskā adrese - Garkalnes novads, Bukulti, 

„Lakstīgalas”).  

 

 

Lēmums Nr.541.  

 

17. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2011.gada 28.decembra lēmuma Nr.671 „Par cirkulācijas 

sūkņa mezgla iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai mantai” atcelšanu 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



 Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu Nr.671 „Par cirkulācijas 

sūkņa mezgla iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai mantai” (protokols Nr.16; 19.§).  

 

Lēmums Nr.542.  

 

 

18. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Liepupes pagastā 

D.Lejniece: Pirms domes sēdes līguma projekts tika nosūtīts saskaņošanai kopīpašniecēm. Tika 

panākta vienošanās par visiem nosacījumiem, izņemot vienu – par būvniecību. Kopīpašnieces 

nepiekrīt, ka līgumā tiek paredzēta atļauja būvniecībai. Viņuprāt, ja tiek veikta būvniecība, tad 

jānotiek atsevišķai saskaņošanai. 

D.Straubergs: Vai tas domei rada problēmas? 

D.Lejniece: Teorētiski varētu būt problēmas, gadījumā, ja kopīpašnieces izvirza kādus nosacījumus. 

K.Ķemers: Manuprāt, tas nozīmē, ka pašvaldībai netiek aizliegts veikt rekonstrukciju. 

D.Lejniece: Rekonstrukcija arī skaitīsies būvniecība. 

K.Krūmiņš: Jautājums saistīts ar objektu, kas iekļauts Liepupes ūdenssaimniecības attīstības 

tehniski ekonomiskajā pamatojumā. Priekšlikums – atlikt jautājuma izskatīšanu, lai konkrēti 

izvērtētu situāciju saistībā ar ūdenssaimniecības attīstību.  

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt 

jautājuma izskatīšanu, virzīt izskatīšanai komunālo jautājumu komitejā un attīstības komitejā. 

 

Lēmums Nr.543. Lēmumprojekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības ceļa B73 „Noriņas – Mehāniskās darbnīcas” gar 

īpašumu „Liepupes Dzirnavas”, Liepupes pagastā 

D.Lejniece: Šis lēmumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt 

jautājuma izskatīšanu, virzīt izskatīšanai komunālo jautājumu komitejā un attīstības komitejā. 

 

Lēmums Nr. 544. Lēmumprojekts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai Salacgrīvas pilsētā 

 

 Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 18.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģistrēts ar reģ.Nr.3-16.1/799) 17.10.2012. iesniegumu par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai 

Salacgrīvas pilsētā un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 

7.novembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un 

ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



Piešķirt dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes gabala Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 

ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Jūrmalas iela 11B, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.545. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par zemes vienības iekļaušanu nekustamā īpašuma sastāvā 

 

 Pamatojoties uz AS „Latvijas valsts meži”, juridiskā adrese: Kristapa iela 30, Rīga 

struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi 2012.gada 18.oktobrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģistrēts ar reģ.Nr.3-11/991) 16.10.2012. iesniegumu Nr.4.1-1.2-08gj-150-12-1233 „Par 

īpašuma sastāva precizēšanu” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 

2012.gada 7.novembra sēdes atzinumu, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, 

kas nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā 

īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Iekļaut zemes vienību Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] 

(0,18 ha platībā) nekustamā īpašuma „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” (kadastra Nr.[..]) 

sastāvā. 

 

Lēmums Nr.546. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

(ziņo D.Būmane) 
 

 Pamatojoties uz SIA „Tele 2”, vienotais reģistrācijas Nr.40003272854, juridiskā adrese: 

Mūkusalas iela 41b, Rīga 2012.gada 5.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģistrēts ar 

reģ.Nr.3-16.1/865) 05.11.2012. iesniegumu „Par lietošanas mērķa noteikšanu SIA „Tele 2” nomas 

zemes gabalam” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 

7.novembra sēdes atzinumu, kā arī 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja 

pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā 

noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās 

platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, atklāti balsojot 

PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Magnolijas (kadastra 

Nr.[..]) sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101) 3,32 ha platībā uz mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 

0101) 3,27 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) un ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1201) 0,05 

ha platībā (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā). 



2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.547. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

 

[..] 

2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošo zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt 

zemes ierīcības projektu, piebraukšanai pie atdalāmā zemes gabala paredzēt piekļūšanas iespēju pa 

esošo ceļu no Grīvas ielas, kas atrodas uz Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā īpašuma 

„Grīvas iela 3” ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0032. 

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošajam 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu 

Nr.461 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

[..]”. 

 

Lēmums Nr.548. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

 

[..] 

2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra 

Attīstības komitejas, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošo zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajam 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

 2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

 2.2.1.4. Ar citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

                      „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

            2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

            pamata; 

            2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes  

           vienībām. 

 

Lēmums Nr.549. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] iesniegumu, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 

un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. 

panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, 

03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1.punktu, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, un 8.punktu, ka pašvaldības dome maina 

nosaukumu saskaņā ar zemes ierīcības projektu, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2012.gada 

7.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Mainīt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 5.9 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Leinieki” un uz zemes gabala esošajām 

ēkām adresi: Leinieki, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

5.9 ha platībā. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 1.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Peciņas”, kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

1.0 ha platībā. 

4. Mainīt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

nosaukumu: „Leinieki”, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 4.9 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.550. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 



 

26. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 396 „Par 

aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas 

aglomerācijai” 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-

15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Izteikt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmuma Nr.396 „Par aktualizētā 

tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas 

pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas aglomerācijai” 5.punktu 

sekojošā redakcijā: 

 5.Apstiprināt šādu investīciju projekta aktualizēto finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā,  2 446 243.35 

t.sk. Attiecināmām izmaksām 1799544.74 

Pašvaldības kredīts, ieguldot SIA „Salacgrīvas 

ūdens” pamatkapitālā 

89977.24 

KF finansējums 1 709 567,50 

              t.sk. Neattiecināmām izmaksām 646698.61 

Pašvaldības kredīts, ieguldot SIA „Salacgrīvas 

ūdens” pamatkapitālā neattiecināmām izmaksām 

197132.55 

Pašvaldības finansējums no budžeta līdzekļiem, 

ieguldot SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

neattiecināmām izmaksām  

12454.25 

Pašvaldības finansējums neattiecināmām 

izmaksām 2011., 2012.gadā no budžeta 

līdzekļiem 

12454.25 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 424657.56 
 

 

Lēmums Nr.551.  

 

 

K.Krūmiņš: Visi sagatavotie tehniski ekonomiskie pamatojumi ir iesniegti Ūdensbūvju komisijā. 

Jautājumi ir steidzami, jo 8.novembrī valsts sekretāru padomē pieņemts lēmums likvidēt 

Ūdensbūvju komisiju. Tātad, minimālais laiks ir mēnesis. Saņemta informācija, ka visi tehniski 

ekonomiskie pamatojumi, kas tiks iesniegti un saskaņoti Ūdensbūvju komisijā līdz tās likvidācijai, 

iekļus 7.kārtā. Tie, kuri nebūs saskaņoti, tiks atdoti un tiks gaidīta 8.kārta, par kuru nav zināms, vai 

tā notiks vai nē. 

D.Straubergs: Šis ir mēģinājums piesaistīt finansējumu. Uzsākoties SIA „Salacgrīvas ūdens” 

darbībai strauji atrisinās jautājums par ūdens zudumu novēršanu. 

U.Jēgers: Kas izstrādāja šos tehniski ekonomiskos pamatojumus? 

K.Krūmiņš: Firma „Sliežu transportbūve”. 

U.Jēgers: Cik liela ir pārliecība, ka šie tehniski ekonomiskie pamatojumi tiks saskaņoti? 

K.Krūmiņš: Pārliecība ir liela. Pirmkārt., līgums ir noslēgts tāds, kas paredz, ka avansa maksājums 

ir tikai 20%. Atlikusī daļa tiks maksāta tikai pozitīva rezultāta gadījumā. 



U.Jēgers: Manuprāt, šos dokumentus vajadzētu izstrādāt kvalitatīvāk, lai saņemtu saskaņojumu. 

K.Krūmiņš: Manuprāt, nevajadzētu šaubīties. 

K.Ķemers: Vai šī ir  pirmā redakcija? 

K.Krūmiņš: Tehniski ekonomiskie pamatojumi tiek iesniegti Ūdensbūvju komisijā, kas tos izskata 

un sniedz komentārus par to, kas jāprecizē. 

U.Jēgers: Tehniski ekonomiskajos pamatojumos paredzēta tarifa paaugstināšanās. Vai tā būs arī 

dzīvē? 

K.Krūmiņš: Lai tīklus sakārtotu ir divi varianti – piesaistīt ES finansējumu vai par savu naudu. Tas 

nozīmē, ka tarifs jāpalielina jebkurā gadījumā. 

U.Jēgers: Iesniedzam, bet priekšlikums – pārskatīt šos dokumentus. Tātad, piemēram, Svētciemā 

tiks pabeigts 2014.gadā? 

K.Krūmiņš: Ja tiksim šajā kārtā, tad jā. 

U.Jēgers: Vai tur nepaliks ūdens vadu gali ārā? 

K.Krūmiņš: ES finansējumu atļauts izmantot tikai līdz sarkanajām līnijām. Jaunajiem pieslēgumiem 

pēc tam būs nepieciešami papildus līdzekļi to izbūvei privātīpašnieku teritorijā. 

D.Straubergs: Pēc projektu realizēšanas to ietvaros tiks sakārtotas ielas. 

  

 

27. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Vecsalacas ciemā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 400 661,75 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 
331 125,41 (100 %) 

Projekta iesniedzēja finansējums 49 668,81 

(15 %) 

ERAF finansējums 281 456,60 (85 %) 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 69 536,34 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1  Jaunu ūdensvadu izbūve 250 m 

Ū2  Esošo ūdensvadu rekonstrukcija 410 m 

K1 
 Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q – 25 

m3/dnn) 
1 kompl 

K2 
 Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, t.sk. septiķa 

demontāža 
250 m + 1 kompl 

K3  Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 1450 m 

K4 
Jaunu KSS izbūve (Q – 4 l/s), jauna kanalizācijas spiedvada 

izbūve 
1 kompl + 200 m 



 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā” īstenošanas līdzfinansēšanu 

Salacgrīvas novada domei veikt ar ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai 

citā kredītiestādē 49 668,81 LVL (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi lati 

81 santīms) apmērā.  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

 

Lēmums Nr.522. Pielikums uz 47 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Korģenes ciemā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 425 196,42 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 
351 402,00 (100 %) 

Projekta iesniedzēja finansējums 52 710,30 (15 %) 

 

ERAF finansējums 298 691,70 (85 %) 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 794,42 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1  Esošo ūdensvadu rekonstrukcija 1420 m 

K1 
 NAI rekonstrukcija, esošo vietā izbūvējot jaunas (Q – 30 

m3/dnn) 
1 kompl 

K2  Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. 1040 m 

K3  KSS un kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija 1 kompl + 420 m 

 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” īstenošanas līdzfinansēšanu, 

Salacgrīvas novada domei veikt ar ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai 

citā kredītiestādē 52 710,30 LVL (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti desmit lati 30 

santīmi) apmērā.  



5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

Lēmums Nr.553. Pielikums uz 41 lp. pievienots protokolam. 

 

29. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Svētciemā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 422 101,76  

t.sk. Attiecināmām izmaksām 348 844,43 100% 

          Projekta iesniedzēja finansējums  52 326,66 

 
15% 

          ERAF finansējums 296 517,77 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 257,33  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1  Ūdensvadu rekonstrukcija 1600 m 

K1  Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. 1400 m 

K2  Kanalizācijas tīklu paplašināšana 100 m 

 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” īstenošanas līdzfinansēšanu Salacgrīvas 

novada domei veikt ar ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā 

kredītiestādē 52 326,66 LVL (piecdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit seši lati 66 

santīmi) apmērā.  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

Lēmums Nr.554. Pielikums uz 42 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 



Par projekta iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītajā pasākumā “Zveja 

iekšējos ūdeņos” 

(ziņo S.Kacara) 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828 „Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā pasākumam „Zveja iekšējos ūdeņos””, saskaņā ar 2012.gada 7.novembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu konkursā pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” 

ar projektu „Krastā bāzētās infrastruktūras attīstība pie Salacas nēģu tača”. 

2. Projekta kopējās izmaksas Ls 73200, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 60 000. 

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai Ls 19200 no Zvejas tiesību nomas 

līdzekļiem. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.184 „Par projekta iesniegšanu 

Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītajā pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos”” (protokols Nr.5; 

37.5.§). 

 

Lēmums Nr.555.  

 

 

31. § 

Par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas un Ainažu ģerboņu restaurācijai 

 

Saskaņā ar Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā fonda prezidenta - ģenerāļa J.Vectirāna 

un valdes priekšsēdētāja M.Stirnas iesniegumu, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 

9.oktobrī ar Nr.3-11/963 par K.Zāles Brāļu kapu ansambļa restaurācijas darbiem, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.piekto punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 

tai skaitā sniegt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, ņemot vērā 2012.gada 7.novembra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

Piešķirt finansējumu LVL 2000 apmērā Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam 

Salacgrīvas un Ainažu ģerboņu restaurācijai. 

 

Lēmums Nr.556.  

 

 

 

32. § 

Par naudas balvas piešķiršanu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes dara samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar 2012.gada 15.februāra Salacgrīvas novada domes 

lēmumu Nr.92 (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 17.10.2012.), 3.6. un 5.6. punktiem, 2012.gada 

7.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-12 (G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 



U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 (J.Prīmanis), D.Martinsone, D.Straubergs balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt naudas balvu Ls 100 apmērā domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un 

domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dacei 

Martinsonei sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18.novembrī. 

 

 

Lēmums Nr.557.  

 

 

33. § 

Par tirgošanas cenas noteikšanu 2013.gada kalendāram „Salacgrīvas novads” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses 

2012.gada 2.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 315), ņemot vērā 2012.gada 7.novembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2013.gadam „Salacgrīvas 

novads 2013” tirgošanas cenu Ls 1.653. 

 

2. Cena apliekama ar PVN 21%.  

 

Lēmums Nr.558. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora E.Ādmīdiņa iesniegumu un 07.11.2012. 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas 

       pakalpojumu cenu ar 2013.gada 1.janvāri:     Ls 1.00 dienā. 

2. Apstiprināt vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu 2.-4.klases audzēkņiem ar 

      2013.gada 1.janvāri        Ls 0.60 dienā. 
3. Apstiprināt domes dotāciju skolēnu ēdināšanai ar 2013.gada 1.janvāri 

1.kalses audzēkņu ēdināšanai       Ls 0.20 dienā 

2.-4.klases audzēkņu ēdināšanai      Ls 0.40 dienā. 

4. Salacgrīvas vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

       ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Ar 2013.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

   22.augusta lēmumu Nr.426 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas 

   pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 27.4.§).  

 

Lēmums Nr.559. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 



 

 

 

35. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 07.11.2012. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013.gada 

1.janvāri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.70 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 2.00 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas  

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00 

Ls 0.95 dienā  

1.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

1.-4.klases audzēkņiem       Ls 1.20 dienā  

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

5.-9.klases audzēkņiem       Ls 1.30 dienā  

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2013.gada 1.janvāri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.30 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.40 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

  Ls 0.70 dienā  

2.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 2.-4.klasei  Ls 0.60 dienā  

2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei  Ls 1.20 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1.janvāri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 0.40 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 0.60 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

  Ls 0.25dienā  

3.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.klasei   Ls 0.40 dienā  

3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 2.- 4.klasei   Ls 0.60 dienā  

3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei    Ls 0.10 dienā  

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Ar 2013.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

22.augusta lēmumu Nr. 425 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

 

Lēmums Nr.560.  

 

 

 

 



36. § 

Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 07.11.2012. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR”-15 

(D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1. 

janvāri: 
1.1. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem     Ls 1.10 dienā  

1.2. 1.-3.klases audzēkņiem       Ls 1.20 diena 

1.3. pusdienas 4. – 12. klašu skolēniem      Ls 1,55 dienā  

1.4. brokastis          Ls 0,50 dienā  

1.5. launags          Ls 0,60 dienā 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2013. gada 1. janvāri: 

2.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags  Ls 1.40 dienā 

2.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags   Ls 1.80 dienā  

2.3. pusdienas 2.- 3. klašu skolēniem      Ls 0.60 dienā  

2.4. pusdienas 4. klases skolēniem      Ls 0.60 dienā  

2.5. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem      Ls 1.20 dienā  

2.6. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem      Ls 0.80 dienā  

2.7. brokastis         Ls 0.35 dienā  

2.8. launags         Ls 0.35 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1. janvāri: 

3.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags Ls 0,80 dienā 

3.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags   Ls 0.85 dienā  

3.3. brokastis         Ls 0.15 dienā  

3.4. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem     Ls 0.30 dienā  

3.5. pusdienas 1.klašu audzēkņiem      Ls 0.40 dienā  

3.6. pusdienas 2.-3. klases skolēniem      Ls 0.60 dienā  

3.7. pusdienas 4.klašu skolēniem       Ls 0.95 dienā  

3.8. pusdienas 5.-12.klašu skolēniem      Ls 0.35 dienā  

3.9. launags         Ls 0.25 dienā  

4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Ar 2013. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

22.augusta lēmumu Nr.427 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

 

Lēmums Nr.561.  

 

 

Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

 

37.1. § 

Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos D.Martinsone. 

 



Deputātiem atklāti balsojot PAR”-13 (D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, S.Eglīte, D.Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu uz starptautisko 

konferenci „Ielūdz Latvija!” un forumu „Bizness un darbs ārzemēs” Sanktpēterburgā no 

2012.gada 22.novembra līdz 26.novembrim. 

2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK 

noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 

noteiktajā kārtībā. 

3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei. 

 

Lēmums Nr.562.  

 

 

37.2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos D.Martinsone. 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja  

D.Strauberga iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 701 (protokols Nr. 17; 

46.§) apstiprināto „Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”, 

atklāti balsojot PAR”-13 (D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, S.Eglīte, D.Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam divas kalendārās 

nedēļas ikgadējo atvaļinājumu no 2012.gada 3.decembra līdz 2012.gada 16.decembrim. 

 

2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2012.gada 3.decembra līdz 2012.gada 16.decembrim 

domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos 

jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu Ls 1140,- mēnesī. 

 

 

Lēmums Nr.563. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

37.3. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības 

iestādēm 

(ziņo A Paegle) 

 

Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 



kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā 

Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, 

Salacgrīvas novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības 

programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu 

īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, valsts mērķdotāciju sadales projektiem, atklāti 

balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.gada 

01.decembra līdz 31.decembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā (pielikums Nr.1). 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2012.gada 01.decembra līdz 31.decembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.2). 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu 

izglītības pedagogu darba samaksai no 2012.gada 01.decembra līdz 31.decembrim, saskaņā ar 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.3). 

4. Lēmums stājas spēkā pēc attiecīgo normatīvo aktu, kas reglamentē lēmumā minētos jautājumus, 

spēkā stāšanās brīža. 

 

Lēmums Nr.564. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37.4. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Jelgavkrastu ciemā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 
Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 187 239,42  

t.sk. Attiecināmām izmaksām 154 743,32 100% 

          Projekta iesniedzēja finansējums  23 211,50 

 
15% 

          ERAF finansējums 131 531,82 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN 21%) 32 496,10  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1  Jaunu ūdensvadu izbūve 380 m 

K1  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q – 10 m3/dnn) 1 kompl 



K2  Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 820 m 

 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada 

Liepupes pagasta Jelgavkrastu ciemā” īstenošanas līdzfinansēšanu, Salacgrīvas novada 

domei veikt ar ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 

23 211,50 LVL (divdesmit trīs tūkstoši divi simti vienpadsmit lati 50 santīmi) apmērā.  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

Lēmums Nr.565. Pielikums uz 41 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

37.5. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Liepupes pagasta 

Liepupes ciemā, 2.kārta”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 
Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 243 411,01  
t.sk. Attiecināmām izmaksām 201 166,12 100% 

          Projekta iesniedzēja finansējums (SIA „Salacgrīvas 

ūdens” aizņēmums ar pašvaldības galvojumu) 
30 174,92 

 
15% 

          ERAF finansējums 170 991,20 85% 
Neattiecināmām izmaksām (PVN 21%) 42 244,89  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1  Ūdensvadu rekonstrukcija 680 m 

Ū2 Aku tamponēšana 2 gab 

K1 

 Kanalizācijas tīklu paplašināšana, t.sk. KSS un spiedvada 

izbūve 

200 m pašteces vadi 

510 m spiedvadi 

1 gab KSS 

 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Liepupes ciemā, 2.kārta” īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu nodrošināt SIA „Salacgrīvas ūdens”, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā 

kredītiestādē 30 174,92 LVL (trīsdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit četri lati, 92 

santīmi) apmērā ar Salacgrīvas novada domes sniegtu galvojumu. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 



6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

 

Lēmums Nr.566.  

 

 

37.6. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

 

 Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 425 040,33  

t.sk. Attiecināmām izmaksām 351 273,00 100% 

          Projekta iesniedzēja finansējums  52 690,95 15% 

          ERAF finansējums 298 582,05 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 767,33  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

U1 

Ūdens ieguves vietas sakārtošana Urbuma W-1 (4,0 

l/s) rekonstrukcija 

un jauna urbuma 

izbūve (6,0 l/s) 

U2 

Ūdens kvalitātes un padeves nodrošināšana Esošās ŪAS 

pārnese no W-5 

pie jaunā urbuma 

blakus W-3 

U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Cauruļvadi 706 m 

U4  Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Cauruļvadi 410 m 

U5 

Pazemes ūdens horizontu aizsardzība Urbumu W-2, W-

3, W-4 un W-5 

tamponēšana 

K1 
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Jaunas KSS 

izbūve 3,0 m
3
/st. 

K2 
 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Pašteces 

cauruļvadi 790 m 



K3 

 Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Pašteces cauruļvadi 

575 m; spiedvadi 

125 m 

 

4. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” īstenošanas līdzfinansēšanu, Salacgrīvas novada domei 

veikt ar ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 

52 690,95 LVL (piecdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit lati, 95 santīmi) apmērā.  

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku: 

LVL/m
3 

(bez PVN) 2015 2016 2017 2018 2019 

Ūdensapgāde 
0,592 0,613 0,632 0,651 0,669 

Kanalizācija 
0,836 0,864 0,889 0,915 0,942 

 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

Lēmums Nr.567. Pielikums uz 64 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37.7. § 

Par finansējuma piešķiršanu apavu izgatavošanai novada deju kolektīviem 

(ziņo D.Martinsone) 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode, Ž.Andže), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj 

lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu B-8 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

26.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut pozīciju par Ls 1980 piešķiršanu no rezerves 

fonda apavu izgatavošanai novada deju kolektīviem. 

 

Lēmums Nr.568. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par saistošo noteikumu B-8 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.un 38.pantu, 

atklāti balsojot PAR”-15 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode, Ž.Andže), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

26.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada 

pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 



2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 

būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.569. Pielikums uz 14 lp. un iesniegumi uz 57 lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

 

Informācija  

 

1.Par LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Salacgrīvas 

novada iekļaušanu reģionālas nozīmes attīstības centru sastāvā" 

Deputāti iepazīstas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.10.2012. 

vēstuli Nr.13.18-1e/14342 "Par Salacgrīvas novada iekļaušanu reģionālas nozīmes attīstības centru 

sastāvā" (vēstule uz 1 lp. pievienota protokolam). 

 

2. Par plānotiem 2013.gada ieņēmumiem  

 Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa sniedz informāciju par 

plānotajiem 2013.gada ieņēmumiem saskaņā ar protokolam pievienoto dokumentu uz 1 lp. 

 

3. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu 

 Deputāti uzdod Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai 

Dz.Eizenbergai nosūt saskaņošanai nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu saskaņā ar 

protokolam pievienoto pielikumu.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45. 

Kārtēja domes sēde – 2012.gada 19.decembrī plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


