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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 19.decembrī         Nr. 16 

          

Sēde sasaukta pulksten 17:00 

Sēdi atklāj pulksten 17:00 

  

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 - nepiedalās  

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - nepiedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - nepiedalās  

Uģis Jēgers - nepiedalās  

Lija Jokste - piedalās 

Sandra Kuka - nepiedalās  

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, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Aivars Ilgavīzis 

– Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 

vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Gundega Upīte – 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu 

speciāliste  
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D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2039.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020. gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

3. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz sirdi” 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

4. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās 

padomes labdarības pasākums „Palīdzēsim...” apstiprināšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 

6. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

7. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

8. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

9. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

10. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

11. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

12. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

13. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..]  

14. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

15. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

16. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

17. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

18. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

19. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

20. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

21. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

22. Par ceļa servitūta nodibināšanu Liepupes pagastā 

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

īpašumu „Liepupes Dzirnavas”, Liepupes pagastā 

24. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15 

25. Par adreses „Dolāri” piešķiršanu ēkām Salacgrīvas pagastā  

26. Par nosaukuma piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem 

27. Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

28. Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

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

īpašumam [..] 



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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Salacgrīvā, Tīruma ielā 30C 

35. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem Salacgrīvas novadā 

36. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas „Cilpas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

37. Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

38. Par 2012.gada 11.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/45 pārjaunojumu  

39. Par 2008.gada 13.martā noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 8-2.3/ 2 pārjaunojumu  

40. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Pērnavas ielā 60-9, Salacgrīvā 

41. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ataugas” – 1, Salacgrīvas pagastā  izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ataugas” – 2, Salacgrīvas pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 28”- 12, Liepupē, Liepupes pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

44. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai  

45. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki ” dzīvokļa Nr.1, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

48. Par cirsmu izsoles saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

49. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

50. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

51. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

53. Par Salacgrīvas novada domes speciālistu komandējumu uz Nīčepingas pašvaldību Zviedrijā 

54. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu 

55. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas nepieprasīšanu  

56. Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu 

57. Par saistošo noteikumu B-9 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

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

dotācijas daļas apstiprināšanu  

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

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

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

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

61. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

62. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2013.gadā 

63. Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu 



64. Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

65. Par atlīdzības noteikšanu Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu 

komisijām 

66. Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2013.gadā” apstiprināšanu 

67. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

68. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība” 

69. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse” 

70. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

71. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS” 

72. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

73. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

74. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2013”  

75. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

76. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

77. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

78. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” 

79. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei” 

80. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

81. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” 

82. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

83. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs” 

84. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainaži” 

85. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

86. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai 

87. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs „Salacgrīva”” 

88. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

89. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

90. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs” 

91. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” 

92. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”  

93. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dvēseles dziesma”  

94. Par saistošo noteikumu Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu” apstiprināšanu 

95. Papildus darba kārtības jautājumi: 

95.1 Par grozījumiem pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītne „Sprīdīši” nolikumā 

95.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un 

        sporta jautājumos Dacei Martinsonei 

95.3.Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes 

        posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” 

        apstiprināšanu 

95.4.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Liepupes pagastā, 

       Salacgrīvas novadā  

95.5. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu  nekustamam īpašumam „Sidrabiņi”, 

         Liepupes pagastā 

95.6. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam „Rudeņi”, 

         Liepupes pagastā 

95.7. Par ēku (būvju) [..]īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības 

      noteikšanu 

95.8. Par zemes gabala Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

95.9. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu un maiņu nekustamam īpašumam Liepupes 

         pagastā, Salacgrīvas novadā 

95.10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Sēre” 

95.11.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK 

         „Zāmi” 



95.12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Alnis 

          Menniks” 

95.13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK 

         „Indāns” 

95.14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem 

           Zvejnieku saimniecībai „Šoneris” 

95.15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Zaļā 

           laiviņa” 

95.16. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem Zvejnieku 

            saimniecībai „Lasīši” 

95.17. Par zvejas rīku limitu sadali 2013.gadam 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 94 

jautājumiem un 17 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2039.gadam izstrādes uzsākšanu 

V.Krūze: Izstrādes termiņš ir līdz 2013.gada 31.decembrim. Darbības periods ir 2014.gada no 

2038.gadam, tādēļ priekšlikums sagatavotajā lēmumprojektā noteikt šādu termiņu.  

K.Ķemers: Šajā laika grafikā ir dažas pozīcijas, kuras pēc iespējas ātrāk būtu jānomaina. 

V.Krūze: Ir ierosinājums 3.1.punktā noteikt termiņu – 2013.gada marts, taču uzskatu, ka to var darīt 

jau šī gada decembrī. 

K.Ķemers: Decembrī nebūs notikusi neviena darba grupas sēde, nebūs izlemts, kas plānošanas 

periodā novadā tiks darīts. 

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. S.Eglīte aicina 

deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem: 

1) nosakot darbības periodu: 2014.-2038.gads; 

2) pielikuma 3.1.punkta pasākumam nosakot termiņu – 2013.gada marts. 

 
Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2038.gadam izstrādes uzsākšanu 

 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 20. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministra kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 

711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” pirmo nodaļu, otrās 

nodaļas 2.1 daļu, trešo nodaļu, ceturto nodaļas 4.1. daļu, sesto nodaļu, septīto nodaļu, saskaņā ar 

2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-7 

(Ž.Andže, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs, I.Īstenais balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2038. gadam izstrādi. 

2. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2038. gadam izstrādes vadītāju  

apstiprināt Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

3.Izveidot Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2038. gadam izstrādes vadības 

grupu sekojošā sastāvā: 

3.1. Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze; 

3.2. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 



3.3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos Dace Martinsone; 

3.4. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis; 

3.5. Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivo Īstenais; 

3.6. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma. 

4. Apstiprināt darba uzdevumu un darba izstrādes grafiku Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai 2014.- 2038. gadam (pielikums Nr. 1). 

5. Paziņojumu par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt 

pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv, vietējā laikrakstā „Auseklis” un „Salacgrīvas 

novada ziņas”; 

6. Lēmumu par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2038. gadam izstrādes 

uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam. 

 

Lēmums Nr.570. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020. gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

K.Ķemers: Mans priekšlikums būtu lēmumprojektu papildināt, nosakot katras izstrādes vadības 

darba grupā iekļautās personas atbildības sfēru. Kā arī izskatīt iespēju papildināt vadības grupu ar 

tūrisma nozares pārstāvi. 

V.Krūze: Par tūrismu atbildīgā persona varētu tikt iekļauta nevis vadības grupā, bet gan darba 

grupā. 

D.Straubergs: Vai šo atbildību par sfērām nevarētu iekšēji darba grupās noteikt? 

V.Krūze: Jā, varētu. 

K.Ķemers: Piekrītu. 

V.Krūzes: Attīstības programmas darbības termiņš no 2014.gada līdz 2020.gadam.  

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. S.Eglīte aicina 

deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem: 

1) nosakot darbības periodu: 2014.-2020.gads; 

2) pielikuma 3.1.punkta pasākumam nosakot termiņu – 2013.gada marts. 

  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Salacgrīvas 

novada domes 2009. gada 19.augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu” un 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-7 (Ž.Andže, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs, I.Īstenais 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 

Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2013-2020. gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”:  

1. Mainīt Salacgrīvas novada attīstības programmas darbības periodu un nosaukumu uz 

„Salacgrīvas novada attīstības programma 2014 – 2020”. 

2. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1. Nozīmēt atbildīgo par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014 – 2020. 

gadam izstrādi Salacgrīvas novada teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi”. 

3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„2. Izveidot Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014 – 2020.gadam izstrādes 

vadības grupu sekojošā sastāvā: 



2.1. Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze; 

2.2. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 

2.3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece Dace Martinsone; 

2.4. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis; 

2.5. Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivo Īstenais; 

2.6. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.” 

2.7. Mainīt izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.571. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

3. § 

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz sirdi” 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

2012.gada 10.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz sirdi” 

Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.572. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās 

padomes labdarības pasākums „Palīdzēsim...” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

2012.gada 10.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēts Salacgrīvas novada jaunatnes 

konsultatīvās padomes labdarības pasākums „Palīdzēsim...” saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.573. Pielikums uz1 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 

[..] 

2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro daļu, 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2012.gada 12.decembra Attīstības jautājumu 

komitejas atzinumu, un to, ka iepriekš minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..].  



  3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 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.574. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.575.  

 

7. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.576.  

 

8. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

G.Paegle: Persona samaksājusi. Priekšlikums – noraidīt sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”- nav, „PRET” – 10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome noraida sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.577.  

 

10. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

G.Paegle: Persona samaksājusi. Priekšlikums – noraidīt sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”- nav, „PRET” – 10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome noraida sagatavoto lēmumprojektu. 

 



Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 
                                                 

Lēmums Nr.578.  

 

12. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.579.  

 

13. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

G.Paegle: Persona samaksājusi. Priekšlikums – noraidīt sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”- nav, „PRET” – 10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome noraida sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.580. 

 

15. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.581.  

 

 

16. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 



Lēmums Nr.582.  

 

17. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

           

Lēmums Nr.583.  

 

 

18. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

  

Lēmums Nr.584.  

 

 

19. § 

IZPILDRĪKOJUMS  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

           

Lēmums Nr.585. 

 

 

20. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

           

Lēmums Nr.586. 

 

21. § 

IZPILDRĪKOJUMS   

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.587.  

 

 

22. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Liepupes pagastā 

(ziņo B.Būmane) 

 

Saskaņā ar 2012.gada 9.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto nekustamā īpašuma [..] 

īpašnieku iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/775) ar prasību nodrošināt ceļa servitūtu, lai pašvaldībai būtu 

brīva piekļuve nekustamam īpašumam „Līcīši”, kadastra Nr. [..], kur šī piekļuve un ceļa servitūta 

nodibināšana ir paredzēta ar zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [..]. 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu un 

Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā  2012.gada 12.decembra Attīstības komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt servitūta līgumu ar nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..] īpašniecēm [..] par 

ceļa servitūta nodibināšanu par labu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošam 

nekustamam īpašumiem „Līcīši”, kadastra Nr. [..], nosakot ceļa platumu 6 metri un ceļa 

garumu 81 metrs, ar kopējo ceļa platību 470 kv.m, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.588. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 pievienoti protokolam. 

 

23. § 

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

īpašumu „Liepupes Dzirnavas”, Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] 2012.gada 7.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/ 775) par satiksmes 

ierobežošanu uz zemesgabala [..], uz kuru tiks nodibināts ceļa servitūts, un pēc tam saņemto 

priekšlikumu no iepriekš minētajām personām, saskaņā ar 2012. gada 12.decembra attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzstādīt norādījuma zīmes Nr.522 „Stāvēšanas aizlieguma zona” un Nr.523 „Stāvēšanas 

aizlieguma zonas beigas” uz pašvaldības ceļa B73 „Noriņas – Mehāniskās darbnīcas” gar 

īpašumu „Liepupes Dzirnavas”, Liepupes pagastā, atbilstoši pielikumam Nr.1.  

2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam 

saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodrošināt to 

uzstādīšanu.  

4. Lēmums stājas spēkā pēc servitūta līguma noslēgšanas par reālservitūta – ceļa servitūta - 

nodibināšanu uz [..] kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu [..], kadastra Nr. [..], par labu 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Līcīši, Liepupe, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads, kadastra Nr. [..], ar kuru tiek piešķirts bezmaksas lietošanas tiesība uz 

neierobežotu laiku uz kājceļu un braucamo ceļu 6m (seši metri) platumā. 

 

Lēmums Nr.589. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par adreses piešķiršanu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15 

(ziņo G.Paegle) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes 

atzinumu un pamatojoties uz 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”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15 sekojošas adreses: 



telpu grupai Nr.085 (garāža) – Pērnavas iela 15-692, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

telpu grupai Nr.088 (garāža) – Pērnavas iela 15-682, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

telpu grupai Nr.090 (garāža) – Pērnavas iela 15-684, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

telpu grupai Nr.091 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-685, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads;  

telpu grupai Nr.092 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-686, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

telpu grupai Nr.093 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-687, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

telpu grupai Nr.094 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-688, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

telpu grupai Nr.095 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-689, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

telpu grupai Nr.096 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-691, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

telpu grupai Nr.097 (saimniecības telpa) – Pērnavas iela 15-690, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 19.janvāra lēmumu Nr.11 „Par adreses 

piešķiršanu nedzīvojamām telpām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15”. 

3. 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.590. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

25. § 

Par adreses „Dolāri” piešķiršanu ēkām Salacgrīvas pagastā 

 

 Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 15.novembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/881) 13.11.2012. iesniegumu par nosaukuma maiņu zemes gabalam 

Salacgrīvas pagastā un jaunas adreses ēkām piešķiršanu, un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra 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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra Nr. 

[..] un tā sastāvā esošai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

nosaukumu no [..] uz nosaukumu „Dolāri”.  

2. Piešķirt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] uzceltajai dzīvojamai mājai un 

palīgēkai adresi: Dolāri, Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, saskaņā 

ar pielikumu. 

3. 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.591. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 



26. § 

Par nosaukuma piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes 

atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus 

ciemiem, zemes vienībai piešķir nosaukumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

1. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā ar kadastra apz. 6625 003 

0444 nosaukumu „AVOTMALAS”. 

2. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 003 

0416 nosaukumu „LIEDAGA IELA 23B”. 

3. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 011 

0111 nosaukumu „MUIŽKUNGI”. 

4. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apz. 6615 

005 0041 nosaukumu „UPES IELA 7A”. 

5. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā ar kadastra apz. 6605 007 

0008 nosaukumu „VALDEMĀRA IELA 115C”. 

 

Lēmums Nr.592.  

 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 26.novembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/890) 26.11.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma Salacgrīvas 

pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka 

novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības 

daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr. 

[..]) zemes vienību 23,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu 

nosaukumu „Brieži 1”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201 (17,0 ha platībā) un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

kods 0101 (6,9 ha platībā). 

3. Saskaņotībā 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.593. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 



28. § 

Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 10.decembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/927) 10.12.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma Liepupes 

pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka 

novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības 

daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr. 

[..]) zemes vienību 8.79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu 

nosaukumu „Hermaņi”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101 (8.79 ha platībā). 

3. 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.594. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

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 Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2012.gada 12.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „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 [..] 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”; 

2.2.1.5. Ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] īpašnieku. 

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

pamata; 



2.2.3. Zemes ierīcības projektā paredzēt piekļūšanu atdalāmajai zemes vienībai no 

pašvaldības ceļa caur zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu [..] esošo ceļu. Paredzēt 

servitūta ceļu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] caur atdalāmā zemes 

gabalā esošo ceļu un servitūta ceļu no atdalāmā zemes gabala uz saglabājamo zemes 

gabalu. 

 

Lēmums Nr.595. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo G.Upīte) 

[..] 

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,  2012.gada 12.decembra Attīstības 

komitejas atzinumu,  atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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.  

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

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

2.2.1. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām; 

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

pamata; 

2.2.3.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.3.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.3.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

Lēmums Nr.596. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo G.Upīte) 

[..] 

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 12.decembra 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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.  



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

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

2.2.1. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām; 

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

pamata; 

2.2.3.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.3.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.3.3. Ar zemes gabala īpašniekiem; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

Lēmums Nr.597. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

32. § 

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 

12.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

„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.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām; 

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

pamata: 

2.2.3.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.3.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.3.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

Lēmums Nr.598. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības biroja” iesniegumu, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) zemes 

vienībām 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, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [..]. 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 15.3 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Jaunzemi-1” un uz zemes gabala esošajām 

ēkām adresi: Jaunzemi-1, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

9.28 ha platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 

6.02 ha platībā. 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 5.6 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Rasiņas” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

1.98 ha platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 

3.62 ha platībā. 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 3. zemes vienībai 19.2 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Jaunzemnieki” un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL 

kods 0101) 19.2 ha platībā; 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 4. zemes vienībai 4.2 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Mareki” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

1.98 ha platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 

2.22 ha platībā. 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 5. zemes vienībai 13.4 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

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

ēkām adresi: Jaunzemnieki, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL 

kods 0101) 13.4 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.599. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Salacgrīvā, Tīruma ielā 30C 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdes 

atzinumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 



maiņas kārtība” 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, 

kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 

norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

Mainīt zemes gabalam Salacgrīvā, Tīruma ielā 30C (kadastra apzīmējums [..]) 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – „pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” 

(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0908) uz – „zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 

0101) 1,7828 ha platībā. 

 

 

Lēmums Nr.600. 

 

35. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem Salacgrīvas 

novadā 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Ņemot vērā [..], dzīvojoša [..], domē saņemto iesniegumu (reģ. 8.11.2012.g., Nr.3-16.1/868) 

par zemes nomu Liepupes pagastā uz viņam pastāvīgā lietošanā bijušo zemi [..], kadastra 

Nr. [..] (0,6ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā, kur zemes lietošanas tiesības atsavinātas 

ar 26.09.2012.g. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456. 

2. Ņemot vērā [..], dzīvojoša [..], domē saņemto iesniegumu (reģ. 14.11.2012.g., Nr.3-

16.1/879) par zemes nomu Ainažu pagastā uz viņam pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 

„Avotmalas”, kadastra nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..] (4,07ha platībā), kur zemes 

lietošanas tiesības atsavinātas ar 26.09.2012.g. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456. 

3. 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 ieguvušo personu saņemtos iesniegumus, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

Liepupes pagastā, „Ievas”, kadastra Nr. [..], (0,6 ha platībā) ½ domājamās daļas 

apmērā nomu (pielikums Nr.1), nosakot: 

3.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 5 gadi; 

3.1.2. zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības (zemes gabala 

kadastrālā vērtība ir 1178Ls, no kuriem 0,5% ½ domājamās daļa no iznomātās 

zemes ir 2,95 Ls gadā). 

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

Ainažu pagastā, „Avotmalas”, kadastra nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..] 

(4,07ha platībā) nomu (pielikums Nr.2), nosakot: 

3.2.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

3.2.2. zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības (zemes gabala 

kadastrālā vērtība ir 694Ls, no kuriem 0,5% ir 3,47 Ls gadā). 

4. Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieki ieguvuši nomas 

tiesības. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 



 

Lēmums Nr.601. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas „Cilpas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Izskatījusi [..], dzīvojoša [..], 2012.gada 27.novembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/902) par daļu pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Liepupes pagastā, 

1120 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza vajadzībām, tika KONSTATĒTS: 

1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Cilpas” (kadastra Nr. 6660 009 0440) 2,1ha platībā ir 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals (2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta 

padome lēmums Nr. 13;48§). 

1.2. 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 lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 30.10.2007. 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, punktu 18.3, Salacgrīvas 

novada domes saistošo noteikumu 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), 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem [..] daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala Liepupes pagastā, „Cilpas” (kadastra Nr. 6660 009 0440) 1120 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu un tajā iezīmēto teritoriju, pielikums Nr. 1. 

2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

2.3 Noteikt zemes nomas maksu gadā 118% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības (zemes gabalam „Cilpas”, (kadastra Nr. 6660 009 0440) 1120 kv.m platībā kadastrālā 

vērtība ir 4,27 Ls no kuriem 118% ir 5,04 Ls gadā). 

2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

2.5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.602. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha 

platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927. 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 individuālo 

dzīvojamo māju apbūvei. 

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

novada domes saistošo noteikumu 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), 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2012.gada 12.novembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/869), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas 

ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 176 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar iezīmēto 

teritoriju zemes robežu shēmā (pielikumu Nr.1). 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 17% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības (zemes gabala Rīgas iela 7, (kadastra Nr. 6660 003 0396) 176 kv.m platībā kadastrālā 

vērtība ir 29,67 Ls no kuriem 17% ir 5,04 Ls gadā). 

2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

īpašuma nodokli. 

2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.603. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

38. § 

Par 2012.gada 11.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/45 pārjaunojumu 

 

Izskatījusi [..], reģ. Nr.[..], valdes locekles [..] iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē 2012.gada 12.decembrī, Nr. 3-16.1/96) un [..], reģ. Nr. [..] valdes locekļa [..] iesniegumu 

(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 12.decembrī, Nr. 3-16.1/95) par 2012.gada 

11.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/45 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā 

iznomātāju un [..] kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldības nekustamā īpašumā Jūrmalas ielā 2, 

Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 007 0071) ar [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2012.gada 12.decembra 

Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2012.gada 11.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-

2.1/45 (par nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 007 0071) nomu, 

noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..]. 

 

Lēmums Nr.604. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

Par 2008.gada 13.martā noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 8-2.3/ 2 

pārjaunojumu 

 

1. Izskatījusi [..] īpašnieka [..], dzīvojoša [..] iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2012.gada 15.novembrī, Nr. 3-16.1/882) par 2008.gada 13.marta nekustamā īpašuma nomas līguma 

Nr. 8-2.3/2 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..] kā nomnieku) 

pārjaunošanu pašvaldības nekustamā īpašumā Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā kadastra Nr.6672 

007 0515) ar [..], personas kods [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 



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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2008.gada 13.marta nekustamā īpašuma nomas 

līgumu Nr. 8-2.3/2 par nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 2A, kadastra Nr.6672 007 0515 

nedzīvojamās ēkas –noliktavas telpas 444,4 kv.m platībā nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar 

[..], personas kods [..]. 

 

Lēmums Nr.605. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

40. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Pērnavas ielā 60-9, Salacgrīvā 

(ziņo A.Holma) 

 

1. Ņemot vērā [..], dzīvojošas [..], Salacgrīvā, 2012.gada 27.novembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/894) par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Pērnavas ielā 60 

Nr. 9 ar kopējo platību 28,1 m
2
, jo persona ar diviem nepilngadīgiem bērniem dzīvo šajā īpašumā 

no 2010.gada 10.novembra un iepriekšējā īres līguma termiņš ir beidzies. 

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:  

2.1. Dzīvokļa īpašums Salacgrīvā, Pērnavas ielā 60 - 9, kadastra Nr. 6615 900 0197 ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums, kurš reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0005 1791-9 , dzīvokļa īpašuma platība 28,1 m
2
. 

2.3. Īres līgums, kas noslēgts 2010.gada 10.novembrī ar termiņu 2 (divi) gadi ir beidzies. 

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 10.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 

12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli Nr.9, Pērnavas ielā 60, Salacgrīvā ar 

kopējo platību 28,1 m
2
. 

3.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,10 par 1 m
2
 mēnesī. 

3.3. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma darbības termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.606. Iesniegums uz 1 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ataugas” – 1, Salacgrīvas pagastā  izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26. septembra lēmumu Nr.479 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu „Ataugas” – 1 un „Ataugas” – 2, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 

atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.19 un to, ka [..] samaksājusi izsolē nosolīto 

visaugstāko cenu 555 Ls (pieci simti piecdesmit pieci lati), atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 



D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2012.gada 13.novembrī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa „Ataugas - 1”, Salacgrīvas pagastā, izsoles rezultātus. 

 

2. Saskaņā ar 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas 

un privatizācijas komisijas protokolu Nr.19, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..], 

personas kods [..] par nekustamā īpašuma dzīvokļa „Ataugas - 1”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0289, kas sastāv no divām istabām ar dzīvokļa kopējo platību 52,1 kv.m un kopīpašuma 

521/2446 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, pārdošanu par Ls 555 (pieci simti 

piecdesmit pieciem latiem). 

 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu 

tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.607. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

42. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ataugas” – 2, Salacgrīvas pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26. septembra lēmumu Nr.479 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu „Ataugas” – 1 un „Ataugas” – 2, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 

atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.20 un to, ka [..] 2012.gada 23.novembrī 

samaksājusi izsolē nosolīto visaugstāko cenu 510Ls (pieci simti desmit lati), atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2012.gada 13.novembrī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa „Ataugas - 2”, Salacgrīvas pagastā, izsoles rezultātus. 

 

2. Saskaņā ar 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas 

un privatizācijas komisijas protokolu Nr.20, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..], 

personas kods [..] par nekustamā īpašuma dzīvokļa „Ataugas - 2”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0283, kas sastāv no divām istabām ar dzīvokļa kopējo platību 52,3 kv.m un kopīpašuma 

523/2446 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, pārdošanu par Ls 510 (pieci simti 

desmit latiem). 

 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu 

tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.608. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

43. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 28”- 12, Liepupē, Liepupes pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 475 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 28”- 12, Liepupes pagastā nodošanu 



atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] 

2012.gada 9.novembrī ir samaksājusi nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 28”- 12, nosacīto 

cenu Ls 3000 (trīs tūkstoši lati), atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 28”- 12, 

kadastra Nr. 6660 900 0343 pārdošanu par nosacīto cenu Ls 3000 (trīs tūkstoši lati) un 

noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

 

2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.609. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

44. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums „Zāģeri”, kadastra Nr. 6625 502 0010, kas sastāv no putnu fermas ēkas ar 

kadastra apz. 6625 002 0350 001 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, 

kas reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513929. Ēka saistīta ar zemes 

gabalu „Milleri”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0046 (zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 88), 

kas nepieder pašvaldībai. 

2. Ņemot vērā 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Zāģeri”, kadastra Nr. 6625 502 0010, kas sastāv no putnu fermas ēkas ar 

kadastra apz. 6625 002 0350 001. 

2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.  

2.3.Salacgrīvas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā 

pašvaldības nekustamā īpašumu vērtības noteikšanu saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību 

finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.610. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki ” dzīvokļa Nr.1, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra 

Nr. 6672 900 0285, kas sastāv no dzīvojamās platības 29,9 kv.m un 316/2173 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 603 - 1. 



2. Ņemot vērā 2012.gada 12.decembra Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK 

LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 

veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2012/187, 2012.gada 5.decembrī veikto 

nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2012/273, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0285. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0285, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.3. Izsoles sākumcenu - Ls 370 (trīs simti septiņdesmit lati). 

2.4.Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.  

 

Lēmums Nr.611. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

46. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2012.gada 27.novembrī saņemto [..] dzīvojoša [..], pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa „Viskalni 1”-2, atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/916) konstatēja, ka: 

 

1.1. [..] izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa „Viskalni 1”-2 (36,4 kv.m platībā) nodošanu 

atsavināšanai. 

1.2. 1997.gada 17.aprīlī ar [..], personas kods [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

1.3. Iesniegta 2012.gada 3.decembra P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” izziņa Nr. 1-3/117 

par dzīvokļa īres parāda neesamību. 

1.4. Nekustamais īpašums „Viskalni 1”-2, kadastra Nr. 6672 900 0290, kas sastāv no kopīpašuma 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 364/1211 un dzīvokļa ar kopējo platību 36,4 

kv.m, reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000247706 2. 

 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. 

pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā 

arī ņemot vērā 2012.gada 5.decembrī SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas 

nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu Nr. 2012/271 un saskaņā ar 2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Viskalni 1” - 2, kadastra Nr. 6672 900 0290, ar kopējo platību 36,4 kv.m un daudzdzīvokļu mājas 

un zemes 364/1211 kopīpašuma domājamās daļas. 

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa, „Viskalni 1” - 2, kopīpašuma 364/1211 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacīto cenu Ls 520 (pieci simti divdesmit 

lati). 

2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - „Viskalni 1” - 2, kopīpašuma 364/1211domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes, atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniekam [..] 

 

Lēmums Nr.612. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

47. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2012.gada 27.novembrī saņemto [..] dzīvojoša [..] pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa „Viskalni 1”-3, atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/916), konstatēja, ka: 

 

1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa „Viskalni 1”-3 (55,00 kv.m platībā) nodošanu 

atsavināšanai. 

1.2. 2010.gada 1.jūnijā ar [..], personas kods [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

1.3. Iesniegta 2012.gada 3.decembra P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” izziņa Nr. 1-3/118 

par dzīvokļa īres parāda neesamību. 

1.4. Nekustamais īpašums „Viskalni 1”-3, kadastra Nr. 6672 900 0291, kas sastāv no kopīpašuma 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 550/1211 un dzīvokļa ar kopējo platību 55 

kv.m, reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000247706 3. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. 

pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā 

arī ņemot vērā 2012.gada 5.decembra SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas 

nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu Nr. 2012/272 un saskaņā ar 2012.gada 12.decembra  Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Viskalni 1” - 3, kadastra Nr. 6672 900 0291, ar kopējo platību 55 kv.m un daudzdzīvokļu mājas un 

zemes 550/1211 kopīpašuma domājamās daļas. 

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa, „Viskalni 1” - 3, kopīpašuma 550/1211 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacīto cenu Ls 680 (seši simti astoņdesmit 

lati). 

2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - „Viskalni 1” - 3, kopīpašuma 550/1211domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes, atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniekam [..]. 

 



Lēmums Nr.613. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

48. § 

Par cirsmu izsoles saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 473 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu”, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža 

konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu novērtējumu saimniecībā 

„Sumbri”, Salacgrīvas pagastā, 2012.gada 6.decembrī cirsmu novērtēšanas komisijas protokolu, kā 

arī balstoties uz Attīstības un Finanšu komiteju 2012.gada 12.decembra sēžu atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt cirsmu izsoli saimniecībā „Sumbri”, kadastra Nr. 6672 002 0090, Salacgrīvas pagastā 

1.kvartāla nogabalos Nr.1; 2; 10; 6; 4; 12; 13; 20 un 2. kvartāla nogabalos Nr.3; 10; 11. 

2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt 1. un 2. kvartāla cirsmu nosacītās cenas. 

 

Cirsmas 

Nr.p.k. 

Kadastra 

Nr. 

Kvartāla 

Nr. Nogabalu Nr. 

Pārdošanas 

platība m
3
 

Cirsmas 

platība 

Nogabalu 

nosacītā cena 

izsolei Ls 

1. 

6672 002 

0090 1 1; 2; 10 653,76 3,20 7065,00 

2. 

6672 002 

0090 1 6 312,87 1,30 4450,00 

3. 

6672 002 

0090 1 4; 12; 13; 20 755,38 3,50 8550,00 

4. 

6672 002 

0123 2 3 308,72 3,40 2740,00 

5. 

6672 002 

0123 2 10; 11 445,95 2,00 4725,00 

 

4. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.614. Pielikumi uz 6 lp. un nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

49. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr.478 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas 

pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 36.§) 

pielikuma Nr.1 „Nekustamā īpašuma „Mednieki 1” dz. Nr.4 Salacgrīvas pagastā, izsoles 

noteikumi” 6.13.1.punktu un 2012.gada 13.novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā 



īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr. 21, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma -„Mednieki 1” dz. Nr.4 Salacgrīvas pagastā, izsoli 

par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.615. Izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

50. § 

Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 

2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus LVL 7775 (septiņi tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit pieci lati) apmērā. 

2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

3. Izdarīt mantisko ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā, atbilstoši mantiskā 

ieguldījuma novērtējumam par kopējo summu LVL 36350 (trīsdesmit seši tūkstoši 

piecdesmit lati 00 santīmi), ko saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 

un kapitālsabiedrībām” 31.panta 1.daļas nosacījumiem, veicis SIA „Pro Ves” saskaņā ar 

pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

4. Atsavināt pašvaldībai piederošu mantu, atbilstoši Pielikumā Nr.3 norādītajam mantiskā 

ieguldījuma sarakstam. 

5. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā 

saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Lēmums Nr.616. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

51. § 

Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 

2012.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1. Izdarīt mantisko ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā, atbilstoši mantiskā 

ieguldījuma novērtējumam par kopējo summu LVL 1 229 300 (viens miljons divi simti 

divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti latu 00 santīmi), ko saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta 1.daļas nosacījumiem, veicis 

SIA „Pro Ves” saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

2. Atsavināt pašvaldībai piederošu mantu, atbilstoši Pielikumā Nr.3 norādītajam mantiskā 

ieguldījuma sarakstam. 



3. Lēmums stājas spēkā pēc VARAM saskaņojuma par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanas ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu ieguldīšanu 

SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā. 

4. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā 

saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Lēmums Nr.617. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

52. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistes A.Paegles 2012.gada 

29.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/ 328), Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra 

lēmumu Nr.616 „Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” (protokols Nr.16; 50.§), 

saskaņā ar 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

I.Balode, V.Dance), „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.§) (ar grozījumiem 17.11.2012., lēmums Nr.534) 

izdarīt sekojošus grozījumus: 

 

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

ierakstu: 
 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns   E-

95,A-98, AI-93 

Ziemā Vasarā 

CHRYSLER STRATUS  Patapināta izglītības 

speciālistam (Antra Paegle) 

10 9 

 

 

2. Pielikumu Nr.1  „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar sekojošu 

ierakstu: 
 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

VOLVO S80  Patapināta izglītības 

speciālistam (Antra Paegle) 

8 7 

 

 

3. No pielikuma Nr.2 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri stundā)” izslēgt sekojošu ierakstu: 
 

 

Tehnikas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

Traktors VALTRA-111h T 5919 Lt Salacgrīvas novada dome 9.6 8.5 

 

 

4. No 3.punkta Neteikt automašīnām sekojošas stāvvietas, izslēgt sekojošu ierakstu: 
Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

Traktors VALTRA -11h T 5919 LT Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

 

 



Lēmums Nr.618. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

53. § 

Par Salacgrīvas novada domes speciālistu komandējumu uz Nīčepingas pašvaldību Zviedrijā 

J.Cīrulis: Aizņemtības dēļ uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs M.Trankalis nevarēs 

doties šajā komandējumā, tuvākajās dienās tiks nozīmēts cits pārstāvis. Priekšlikums – nenorādīts 

konkrētu personu.  

 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un 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. 

D.Martinsone aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem - 2.punkta 

2.ierakstu izsakot sekojošā redakcijā: „Salacgrīvas novada domes uzņēmēju konsultatīvās padomes 

pārstāvis.” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses 

2012.gada 7.decmbra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 340), saskaņā ar 2012.gada 10.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumus, 

atklāti balsojot „PAR”-8 (Ž.Andže, D.Martinsone, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Straubergs, S.Eglīte balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes un NVO pārstāvjus uz sadraudzības pašvaldību 

Nīčepingu Zviedrijā laikā no 2013.gada 13.janvāra līdz 17.janvārim, apmaksāt ceļa 

izdevumus un naktsmītnes no Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas budžeta: 

- Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs; 

- Anita Holma - Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja; 

- Pārsla Dzērve - Salacgrīvas kultūras nama vadītāja; 

- Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors; 

- Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja vadītāja; 

- Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists. 

2. Apmaksāt ceļa izdevumus un naktsmītnes sekojošiem biedrību, konsultatīvo padomju 

pārstāvjiem no Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas budžeta: 

- Gints Kopštāls – biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” valdes 

priekšsēdētājs; 

- Salacgrīvas novada domes uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis. 

3. Komandējuma dalībniekiem 3 dienu laikā pēc komandējuma iesniegt komandējuma 

atskaites. 

4. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja 

pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos 

Skaidrītei Eglītei. 

 

Lēmums Nr.619. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

54. § 

Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu 

(ziņo I.Veide) 

 

Saskaņā ar Valsts kases nosacījumiem, pašvaldībai ne biežāk kā reizi gadā ir tiesības prasīt 

procentu likmes maiņu, ja starpība starp iepriekš noteikto aizdevuma procentu likmi un to likmi, 

kas tiek piemērota valsts aizdevumiem, nav mazāka par 1% un aizdevuma atmaksas galējais 



termiņš nav īsāks par 1 gadu. Pamatojoties uz 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 Lūgt Valsts kasei izmainīt aizdevumu procentus uz aktuālajām procentu likmēm sekojošiem 

aizdevumiem: 

1. Līgums Nr.A2/11/03/349 01.07.2003. „Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija”, 

aizdevuma summa  LVL 155000. 

2. Līgums Nr.A2/1/05/586 04.11.2005. „PII Randa renovācijai”, aizdevuma summa LVL 

158 500. 

3. Līgums Nr.A2/1/06/686 22.11.2006.„Liepupes pagasta Liepupes vidusskolas renovācijai”, 

aizdevuma summa LVL 108 390. 

4. Līgums Nr.A2/1/06/784 22.12.2006. „Liepupes pagasta padomes Duntes Tautas nama 

renovācijai”, aizdevuma summa LVL 65860. 

5. Līgums Nr.A2/1/07/86 29.03.2007. „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 

baseinos”, aizdevuma summa LVL 154218. 

6. Līgums Nr.A2/1/07/87 29.03.2007. „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos”, aizdevuma summa 

LVL 615 110. 

7. Līgums Nr.A2/1/07/239 01.06.2007. „Pašvaldības ceļu „Kalnsolas –Roņi un „Baznīca-Pidas 

- Pagasta padome remontiem”, aizdevuma summa LVL 145 131. 

8. Līgums Nr.A2/1/07/272 05.06.2007. „Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija”, 

aizdevuma summa LVL 60892. 

9. Līgums Nr.A2/1/08/493 16.05.2008. „Nekustamā īpašuma iegādei”, aizdevuma summa LVL 

160 000. 

10. Līgums Nr.A2/1/08/999 19.12.2008. „Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanai”, aizdevuma summa LVL 345223. 

 

Lēmums Nr.620.  

 

 

55. § 

Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas nepieprasīšanu 

[..] 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ministru kabineta 2009.12.22. noteikumu Nr. 1536 

„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.4.punktu, 

2012.gada 10.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra 

finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

 

2.1. Nepieprasīt no [..] (personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..]) samaksu par bērnam 

[..] sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē par laika posmu sākot no 2012.gada 

18.oktobra . 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV 

4201). 

 

Lēmums Nr.621. Administratīvais akts uz 1 lp. un sociālā dienesta atzinums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 



56. § 

Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores Katrīnas Borozdinas 

2012.gada 6.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 343), 2012.gada 10.decembra Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas mūzikas instrumentu nomas maksu Ls 2.00 

mēnesī par vienu instrumentu, slēdzot instrumentu nomas līgumu. 

2. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu 

Nr.724 „Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.17; 

67.§). 

4. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. 

Lēmums Nr.622. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

57. § 

Par saistošo noteikumu B-9 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 „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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

14.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 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.623. Pielikums uz 15 lp. un iesniegumi uz 47 lp. pievienoti protokolam. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina ekonomisti – budžeta plānotāju I.Lazdiņa ziņot par 

turpmākajiem trīs darba kārtības jautājumiem. 

I.Lazdiņa: Sagatavotajos lēmumprojektos attiecībā pret iepriekš pieņemtajiem lēmumiem mainās 

tikai tas, ka valsts sākot ar 2013.gada 1.janvāri piešķirs dotāciju ne tikai pirmās klases skolēniem, 

bet arī - otrās.  

 

 



58. § 

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

dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 12.12.2012. un 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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 3.-4.klases audzēkņiem ar 

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

1.-2.kalses audzēkņu ēdināšanai      Ls 0.20 dienā 

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

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

       ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr.559 „Par Salacgrīvas 

   vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas 

    apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 34.§). 

 6. 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.624.  

 

 

59. § 

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

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 12.12.2012. un 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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 3.-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.-2.klasei   Ls 0.40 dienā  

3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 3.- 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. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr. 560 „Par Pirmsskolas 

izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 

35.§).  

6. 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.625.  

 

 

60. § 

Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 12.12.2012. un 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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 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.-2.klašu audzēkņiem      Ls 0.40 dienā  

3.6. pusdienas 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.Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr.561 „Par Liepupes 

vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas 

maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

6. 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.626.  

 

61. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „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 2013.gada 

01.janvāra līdz 31.augustam, 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 2013.gada 01.janvāra līdz 31.augustam, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.2). 

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

izglītības pedagogu darba samaksai, 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. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai, 

saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.4). 



 

Lēmums Nr.627. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

62. § 

Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2013.gadā 

(ziņo D.Martinsone) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, 2012.gada 

12.decembra un 17.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu Ls 46 009,00 (četrdesmit seši tūkstoši deviņi lati un 00 

santīmi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola) 2013.gada 

pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar iesniegto budžeta 

pieprasījumu (pielikums Nr.1). Samazinoties pašvaldības budžetam, finansējuma apjoms var tikt 

samazināts.  

 

2. Noslēgt līgumu ar Sporta skolu par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pamatbudžetam pēc 

iestādes dibinātāju abpusējas budžeta tāmes saskaņošanas.  

 

3. Rezervēt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports” Ls 

15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi) starptautiskajām mācību treniņnometnēm, 

dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.  
 

Lēmums Nr.628. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 55 lp pievienoti protokolam. 

 

 

 

63. § 

Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 12.decembra un 17.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmuma 

Nr. 701 „Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” (ar grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums 

Nr.271; 23.08.2011. lēmums Nr.471; 21.09.2011. lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums 

Nr.633; 25.01.2012. lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92; 21.03.2012.lēmums 

Nr.150; 25.04.2012. lēmums Nr. 227; 23.05.2012. lēmums Nr.278; 20.06.2012. lēmums 

Nr. 333; 25.07.2012. lēmums Nr. 388; 22.08.2012. lēmums Nr. 417; 26.09.2012. 

lēmums Nr. 445; 17.10.2012. lēmums Nr.497) 1.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.  

 

Lēmums Nr.629. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 



64. § 

Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

(ziņo I.Lazdiņa, J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, finanšu 

komitejas 2012.gada 12.decembra un 17.decembra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts” sadaļas Teritorijas sakopšana Salacgrīvā izslēgt ierakstu: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. 

Saimnieks –

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

0.37 1 Ls 422 3. II A  

10. 
Labiekārtošanas darbu 

strādnieks 
0.175 1 Ls 200 13.II  

11. 
Labiekārtošanas darbu 

strādnieks 
0.175 1 Ls 200 13.II  

 

2. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļas Salacgrīvas kultūras nams izslēgt ierakstu: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

7 Elektromontieris 0.175 1 Ls 200 3. I A  

 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmuma Nr. 701 

„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

(ar grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums Nr.271; 23.08.2011. 

lēmums Nr.471; 21.09.2011. lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums Nr.633; 25.01.2012. 

lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92; 21.03.2012.lēmums Nr.150; 25.04.2012. lēmums 

Nr. 227; 23.05.2012. lēmums Nr.278; 20.06.2012. lēmums Nr. 333; 25.07.2012. lēmums Nr. 

388; 22.08.2012. lēmums Nr. 417; 26.09.2012. lēmums Nr. 445; 17.10.2012. lēmums Nr.497) 

2.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.  

 

Lēmums Nr.630. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

65. § 

Par atlīdzības noteikšanu Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu 

komisijām 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa 

komisiju likuma 21. panta trešo daļu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 



1. Noteikt šādu atlīdzību Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijai Salacgrīvas novada domes 

vēlēšanu un to sagatavošanas laikā: 

 

komisijas priekšsēdētājs                2.35 Ls/h 

komisijas sekretārs             2.30 Ls/h 

komisijas loceklis                                      1.65 Ls/h 

 

2. Noteikt šādu atlīdzību Salacgrīvas novada vēlēšanu iecirkņu komisijām Salacgrīvas novada 

domes vēlēšanu un to sagatavošanas laikā: 

 

komisijas priekšsēdētājs                      2.20 Ls/h 

komisijas sekretārs                          2.15 Ls/h 

komisijas loceklis                                      1.65 Ls/h 

  

3. Darba samaksu izdarīt pēc Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 

iesniegtajām darba uzskaites tabelēm par faktiski nostrādāto laiku. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 

28.janvāra lēmumu Nr.103 „Par atlīdzības noteikšanu Salacgrīvas novada vēlēšanu 

komisijai un Salacgrīvas novada vēlēšanu iecirkņu komisijām (protokols Nr.3; 24.§) 

 

Lēmums Nr.631. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

66. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2013.gadā” apstiprināšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.
1
 punktu, 

47.punktu, saskaņā ar 2012.gada 12.decebmbra un 17.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2013.gadā”, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.632. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

67. § 

Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

 

Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. [..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 807), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 



1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar Ls 267,00 (divi simti sešdesmit septiņi lati 

00 santīmi). 

2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums, veicināt izglītības, sporta, interešu 

kopu veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu 

iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.633. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

68. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. [..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/815), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar Ls 600,00 (seši simti lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.634. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

69. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse” 

 

Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.[..]) valdes locekles [..] 2012.gada 29.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/816), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 

(ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar Ls 575,00 (pieci simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums, organizēt kultūras un sporta pasākumus iedzīvotājiem, 

popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par 

aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.635. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 



 

70. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. [..]) valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 819), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2012.gada 12.decembra 

un 17.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar Ls 6606 (seši tūkstoši seši simti seši 

lati 00 santīmi), kas sastāv no: 

1.1. Finansējuma Basketbola klubam „Salacgrīva” – Ls 5740 (pieci tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit lati 00 santīmi); 

1.2. Finansējuma sieviešu basketbola komandai – Ls 500 (pieci simti lati 00 santīmi); 

1.3. Finansējuma Liepupes basketbola komandai - Ls 366 (trīs simti sešdesmit seši lati 00 

santīmi). 

2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par piedalīšanos sporta pasākumos un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.636. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

71. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS” 

 

Izskatījusi biedrības „SUPERAKTĪVS” (reģ. Nr. [..]) valdes priekšsēdētājas [..] 2012.gada 

30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 820), kas papildināts 2012.gada 17.decembī (reģ. Nr.3-

16.2/944), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 

17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2012.gada 12.decembra un 17.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „SUPERAKTĪVS” ar Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „SUPERAKTĪVS” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „SUPERAKTĪVS” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.637. Iesniegumi uz 14 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 



72. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/826), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.43225.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem 

sporta pasākumos. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.638. Iesniegums uz 17 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

73. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr. [..]) valdes 

priekšsēdētāja [..] 2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 827), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., 

lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-8 (Ž.Andže, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar Ls 8213,00 (astoņi 

tūkstoši divi simti trīspadsmit lati 00 santīmi). 

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam. 

3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 4.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.639. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 



74. § 

Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2013” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.[..]) valdes 

priekšsēdētāja [..] 2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 828) par finansiālu atbalstu 

motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2013”, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek 

iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un 

sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 

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

12.decembra. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-8 (Ž.Andže, S.Eglīte, 

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

nav, D.Martinsone, D.Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2013” finansiālu atbalstu Ls 3200,00 (trīs 

tūkstoši divi simti lati 00 santīmi) apmērā. 

2. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, informēt Informācijas nodaļu par sacensībām, novada 

sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 3.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.640. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

75. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 829), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2012.gada 12.decembra 

un 17.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar Ls 2344,00 (divi tūkstoši trīs simti 

četrdesmit četri lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem 

sporta pasākumos. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.641. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 



76. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 830), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Piešķirt Ls 5000 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi) Salacgrīvas novada pensionāru biedrības 

aktivitāšu un Senioru svētku atbalstam.  

2. Pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas vārdu, regulāri informēt 

domes Informācijas nodaļu par Pensionāru biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar Pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.642. Iesniegums uz 16 lp. pievienots protokolam. 

 

 

77. § 

Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 830), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.43225.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Piešķirt Ls 6000 (seši tūkstoši lati 00 santīmi) Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

pensionāru sveikšanai 70, 75 ,80 un vairāk gadu dzimšanas dienās. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

 

Lēmums Nr.643.  

 

 

78. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” 

 

Izskatījusi biedrības „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” (reģ. Nr.[..]) 

atbildīgās personas [..] 2012.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 831), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 

25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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



 

1. Atbalstīt biedrību „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” ar Ls 490,00 (četri 

simti deviņdesmit lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” ir pienākums veicināt 

izglītības, sporta, interešu kopu veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot 

kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.644. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

79. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei” 

 

Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” (reģ. Nr. [..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/833), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ar Ls 960 (deviņi simti sešdesmit lati 00 

santīmi). 

2. Biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.645. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

80. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

 

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. [..]) valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 838), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 ((ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati 00 

santīmi). 

2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem 

sporta pasākumos. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 



 

Lēmums Nr.646. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

81. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” 

 

Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” (reģ. Nr. [..]) valdes 

priekšsēdētājas [..] 2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 839), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 

25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ar Ls 1817,00 (viens 

tūkstotis astoņi simti septiņpadsmit lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības 

aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.647. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

82. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

 

Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas 

[..] 2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 837), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 ((ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums 

Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati 00 

santīmi). 

2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu 

un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.648. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

83. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs” 

 

Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas līnijdeju klubs” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 836), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 



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

12.decembra, Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas līnijdeju klubs” ar Ls 700,00 (septiņi simti lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas līnijdeju klubs” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.649. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

84. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainaži” 

 

Izskatījusi biedrības „Ainaži” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja [..] 2012.gada 31.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/842), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 

(ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Ainaži” ar Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Ainaži” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainaži” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.650. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

85. § 

Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

 

Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas [..] 2012.gada 

31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 841), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar Ls 900,00 (deviņi simti lati 00 santīmi). 

2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos 

fotogrāfus, organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā un popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu. 

3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.651. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 



86. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas vadītājas [..] 2012.gada 28.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 846), pamatojoties uz 2012.gada 5.novembra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas aktivitātes ar Ls 140,00 (viens simts 

četrdesmit lati 00 santīmi). 

2. Finansējumu paredzēt sociālā dienesta budžetā. 

 

Lēmums Nr.652. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

87. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs „Salacgrīva”” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Hokeja klubs „Salacgrīva”” (reģ. Nr.[..]) valdes locekļa [..] 2012.gada 

1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 848), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes 

lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-8 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 

nav, D.Straubergs, I.Īstenais balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Hokeja klubs „Salacgrīva”” ar Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti lati 00 

santīmi). 

2. Hokeja klubam „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem sporta 

pasākumos. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Hokeja klubs „Salacgrīva”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 3.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.653. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

88. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.[..]) pārstāves [..] 2012.gada 1.novembra 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 849), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu 

Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 

5.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu 



komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar Ls 1840,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit lati 

00 santīmi). 

2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus 

iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas 

nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.654. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

89. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

 

Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas [..] 2012.gada 

31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 844), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes 

lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra, Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, I.Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem sporta pasākumos. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr. 655. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

90. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs” 

 

Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.[..]) atbildīgās personas [..] 2012.gada 

1.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 850), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs ” ar Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 



 

Lēmums Nr.656. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

91. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” (reģ. Nr. [..]) vadītājas [..] 

2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 859), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

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

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), 

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

 

1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” ar Ls 625,00 (seši simti divdesmit 

pieci lati 00 santīmi). 

2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” par finansējuma piešķiršanu 

un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.657. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

92. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekļa [..] 2012.gada 

1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 872), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar 

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 

2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) biedrības „ Vidzemes zvejnieku 

biedrība” aktivitātēm Salacgrīvas novadā. 

2. Biedrībai„ Vidzemes zvejnieku biedrība” pienākums popularizēt Salacgrīvas novadu. 

3. Slēgt līgumu ar „Vidzemes zvejnieku biedrību” par finansējuma piešķiršanu biedrībai un 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.658. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

93. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dvēseles dziesma” 

 

Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja [..] 2012.gada 31.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 845), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 

(ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432, 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 12.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 



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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Dvēseles dziesma” ar Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 

santīmi). 

2. Biedrībai „Dvēseles dziesma” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par savas darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dvēseles dziesma” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.659. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina sociālā dienesta vadītāju A.Holmu sniegt informāciju par 

Garantētā minimālā ienākuma pabalstu 2013.gadā. 

Sociālā dienesta vadītāja A.Holma ziņo saskaņā ar protokolam pievienoto pielikumu uz 2 lp. 

 

94. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu” apstiprināšanu 

I.Lazdiņa: Sagatavots izdzīvošanas budžets, rezerves fonds Ls 66 472. Klāt ir iezīmētie naudas 

atlikumi, kuri ar pēdējiem grozījumiem tika pārcelti uz 2013.gadu ar konkrētu mērķi, konkrētiem 

darbiem. Ārpus sagatavotā lēmumprojekta šobrīd palicis „vēlmju” saraksts, kas sastāda pāri par Ls 

270 000, priekšlikums – to skatīt janvārī pēc 2012.gada budžeta izpildes apstiprināšanas, kad būs 

zināms precīzs rezerves fonda apmērs.  

 

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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.660. Pielikumi uz 26 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

95.1. § 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītne „Sprīdīši” nolikumā 

(ziņo I.Veide) 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

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



– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” nolikumā, kas apstiprināts ar Salacgrīvas pilsētas 

ar lauku teritoriju domes 20.10.2004. lēmumu Nr.341 (protokols Nr.16-§-2) (ar grozījumiem, kas 

apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. lēmumu Nr.164 (protokols Nr.5; 74.§)): 

 

Izteikt nolikuma 1.3. punktu jaunā redakcijā : 

 „1.3. Veco ļaužu mītni finansē no Salacgrīvas novada domes budžeta. Veco ļaužu mītne var gūt 

papildus ieņēmumus, kas iegūti no darba terapijas, lauku palīgsaimniecības, maksas 

pakalpojumiem, kā arī no fizisko un juridisko personu ziedojumiem.” 

 

Lēmums Nr.661.  

95.2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos Dacei Martinsonei 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos 

Daces Martinsones 2012.gada 14.decembra iesniegumu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, D.Martinsone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dacei 

Martinsonei ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu, neskaitot svētku dienas, no 2012.gada 

20.decembra līdz 29.decembrim. 

 

Lēmums Nr.662. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

95.3. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes 

posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” 

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 16.punktu un „Zvejniecības 

likuma” 10.panta 3.daļu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.663. Pielikums uz 24 lp. un nolikuma projekta saskaņojuma vēstules uz 3 lp pievienoti 

protokolam. 

 

95.4. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija 

vēstuli Nr.10-03-V1/142528-1/10 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”, kā arī VAS 



„Latvijas Hipotēku un zemes banka” sniegtajiem datiem par fiziskām personām Salacgrīvas 

novadā, kuras Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgumus un saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka juridiskām un 

fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 

valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par to, 

ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās un likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

kurā teikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu 

zeme, uz kuru bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā „Sidrabiņi” 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6660 008 0052 ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā „Sidrabiņi” 0,5 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6660 008 0052 par Salacgrīvas novada domei piekritīgu un 

uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē.  

3. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6660 

006 0093 ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

4. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 4,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6660 006 0093 par Salacgrīvas novada domei piekritīgu, uzņemt 

Salacgrīvas novada domes bilancē un piešķirt jaunu nosaukumu „RUDEŅI”. 

5. 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.664. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.5. § 

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

Liepupes pagastā 

(ziņo G.Paegle) 

 

Saskaņā ar to, ka [..], personas kods [..] atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

gabalu „Sidrabiņi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 008 0052 (0.5 ha platībā) ar 19.12.2012. 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 664 un 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,  atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 
     



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

Liepupes pagastā, „Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052, (0,5ha platībā) nomu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1, nosakot: 

1.1. zemes nomas līguma termiņu - 10gadi; 

1.2. gada zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības  (zemes gabala 

kadastrālā vērtība ir 668Ls, no kuriem 0,5% ir 3,34Ls 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.665. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.6. § 

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

Liepupes pagastā 

 

Saskaņā ar to, ka [..], personas kods [..] atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

gabalu „Rudeņi”, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0093 (4,4 ha platībā) ar 

19.12.2012. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 664 un 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, atklāti 

balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

     

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

Liepupes pagastā, „Rudeņi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0093, (4,4 ha platībā) 

nomu, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot: 

1.1. zemes nomas līguma termiņu - 10gadi; 

1.2. gada zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības (zemes gabala 

kadastrālā vērtība ir 529Ls, no kuriem 0,5% ir 2,65 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.666. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.7. § 

Par ēku (būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Saskaņā ar 1988.gada 9.jūnijā Limbažu valsts notāra kantora izdoto mantojuma apliecību 

Nr.842 un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta 

zemesgrāmatā, ierakstāmas pievienojot likumos noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala 

platības apstiprināšanu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



1. Noteikt ēku (būvju), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala platību 0,5 ha, saskaņā ar 

pielikumu.  

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.667. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.8. § 

Par zemes gabala Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..] 2012.gada 13.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/938) 

12.12.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma – zemes gabala Salacgrīvas novadā, Liepupes 

pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu 

pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības 

daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no zemes gabala Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 

zemes gabalu 29,3 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala kadastrālās 

uzmērīšanas dabā) un piešķirt jaunu nosaukumu „Pavasari 1”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa kods 0201 (19,9 ha platībā) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101 (9,4 ha platībā). 

3. Saglabāt paliekošajam zemes gabalam 2,4 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām 

adresi: [..], Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

4. 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.668. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

95.9. § 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu un maiņu nekustamam īpašumam Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo D.Būmane) 

D.Straubergs: Vai tiek sekots tam, lai, projektējot katlu māju, būtu paredzēta iespēja garāžu 

lietotājiem tās izmantot? Jāinformē katlu mājas apsaimniekotājs par šo jautājumu. 

 



Saskaņā ar 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”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt pašvaldības īpašumā esošam nekustamam īpašumam (kadastra Nr.6660 009 

0398), kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6660 009 0398, 6660 

009 0487 un 6660 009 0488 nosaukumu no „Katlu māja” uz nosaukumu 

„Mehanizācijas iela 4”. 

2. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0398 un uz tā esošai ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 6660 009 0398 001 adresi: Mehanizācijas iela 4, Liepupe, 

Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

 

Lēmums Nr.669.  

 

 

95.10. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Sēre” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Sēre” [..] 2012.gada 17.decembra 

iesniegumu (2012.gada 17.decembrī reģ.Nr.3-16.2/943) ar lūgumu, noslēgt rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

individuālā komersanta „Sēre” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija (izdota 04.02.2010.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja 

(licence) Nr. ZK-538 un iesniegums (2012.gada 21.novembra reģ.Nr.3-36/84) par zvejas vietu un 

zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro, sesto daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „Sēre” [..]. 

 3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „Sēre” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos: četrus zivju tīklus. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.670. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.11. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Zāmi” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Zāmi” [..], 2012.gada 

18.decembra iesniegumu (2012.gada 18.decembrī reģ.Nr.3-16.2/946) ar lūgumu noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  



2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām, 

individuālā komersanta „Zāmi” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija (izdota 18.04.2008.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja 

(licence) Nr. ZK-478 un iesniegums (2012.gada 7.decembra reģ.Nr.3-36/95) par zvejas vietu un 

zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „Zāmi” [..]. 

 3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „Zāmi” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos: deviņus zivju tīklus un divus zivju murdus. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.671. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.12. §  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Alnis 

Menniks” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Alnis Menniks” [..] 2012.gada 

17.decembra iesniegumu (2012.gada 17.decembrī reģ.Nr.3-16.2/947) ar lūgumu, noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

individuālā komersanta „Alnis Menniks” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta 

reģistrācijas apliecības kopija (izdota 04.08.2009.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā 

atļauja (licence) Nr. ZK-524 un informācija par zvejas vietu un zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „Alnis Menniks” [..]. 

 3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „Alnis Menniks” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: četrus zivju tīklus, divus zivju murdus un vienu lucīšu murdu. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.672. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 



95.13. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Indāns” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Indāns” [..] 2012.gada 

18.decembra iesniegumu (2012.gada 18.decembrī reģ.Nr.3-16.2/949) ar lūgumu, noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

individuālā komersanta „Indāns” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija (izdota 12.11.2009.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja 

(licence) Nr. ZK-531 un informācija par zvejas vietu un zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro, sesto daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „Indāns” [..]. 

 3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „Indāns” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos: divus zivju tīklus. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.673. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.14. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem 

Zvejnieku saimniecībai „Šoneris” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Šoneris” [..] 2012.gada 

18.decembra iesniegumu (2012.gada 18.decembrī reģ.Nr.3-16.2/950) ar lūgumu, noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

zvejnieku saimniecības „Šoneris” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija (izdota 28.12.2009.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja 

(licence) Nr. ZK-534 un iesniegums par zvejas vietu un zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem zvejnieku saimniecībai „Šoneris” [..]. 

 3.2. Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Šoneris” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos: divus reņģu stāvvadus, trīs zivju tīklus, vienu zivju murdu. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



 

Lēmums Nr.674. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.15. §  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem IK „Zaļā 

laiviņa” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Zaļā laiviņa” [..] 2012.gada 

17.decembra iesniegumu (2012.gada 17.decembrī reģ.Nr.3-16.2/945) ar lūgumu, noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

individuālā komersanta „Zaļā laiviņa” iesniegumam pievienots šādi dokumenti: komersanta 

reģistrācijas apliecības kopija (izdota 13.08.2009.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā 

atļauja (licence) Nr. ZK-528 un iesniegums (2012.gada 25.oktobrī reģ.Nr.3-36/39) par zvejas vietu 

un zvejas rīkiem. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „Zaļā Laiviņa” [..]. 

 3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „Zaļā laiviņa” [..] zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: piecus zivju tīklus, vienu reņģu tīklu, viens simts zivju āķus. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.675. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.16. §  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem Zvejnieku 

saimniecībai „Lasīši” 

 

1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Lasīši” [..] īpašnieka 

[..]2012.gada 3.decembra iesniegumu (2012.gada 12.decembrī reģ.Nr.3-16.2/930) ar lūgumu, 

noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit 

gadiem.  

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

zvejnieku saimniecība „Lasīši” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija (izdota 17.01.2012.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja 

(licence) Nr. ZK-561. 

3.Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem zvejnieku saimniecībai „Lasīši” [..]. 

 3.2. Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Lasīši” zvejas rīku limitu zvejai 2013.gadā Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos: vienu zivju murdu un 10 lucīšu murdus. 

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.676. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

95.17. §  

Par zvejas rīku limitu sadali 2013.gadam 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 10.12.2012. vēstuli Nr.4.1-

2/4305/2012 „Par zvejas rīku limitiem piekrastes ūdeņos 2013.gadā”, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

 

1.Salacgrīvas novada domes 2013.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos 

rūpnieciskās zvejas limitus sadalīt sekojoši: 

 

Reņģu stāvvadi: limits 21 

1. SIA „Mistrals” -  3 

2. IK ”Kuivižkrasts” -  1 

3. IK ”Šļakatas” -  1 

4. SIA”Baņķis” -  5 

5. IK „Alģes” -  5 

6. Zv/s ”Bute” -  3 

7. Zv/s ”Bentoss” -  1 

Kopā -  19 stāvvadi 
 

Zivju tīkli: limits 195     

1. SIA „Mistrals”  -  3 

2. IK „Marsiks” -  7 

3. IK „Kuivižkrasts” -  6 

4. IK „J.A.N.K.I.” -  9 

5. IK „Šļakatas” -  5 

6. Zv/s „Vējavas” -  3 

7. IK „Džulis” -  4 

8. SIA „ARINAS 1” - 4 

9. SIA „BAŅĶIS” -  7 

10. Zv/s „ABI PLUSS”-  6 

11. IK „Pānesums”- 5 

12. IK „Aļģes” -  10 

13. IK „Romāns Krišjānis”-  2 

14. IK „ULDIS K”-  6 

15. Zv/s „Bute”-  12 

16.  Zv/s „Rhodeus”-  9  

17. IK „Salacgrīvas vilnīši”  -  2 

18. Z/s „Brīvā kaija”-  3 

19. Z/s „Bentoss” -  3   

20.  Z/s”Jaunozolnieki” - 3 



21. IK „Gobulauki”-  6 

22. Z/s „Zītari”-  4 

23. Z/s „Migliņas”-  2 

24. Z/s „Amis” [..]- 12 

25. Z/s „Stiebri”-  2 

26. Z/s „Grīņi” -  3 

27. Z/s „Reņga”-  2 

28. IK „Jānis Apiņš”-  3 

29. Z/s”Bisnieki” -  3 

30. [..] -  1 

31. [..]-  1 

32. [..]-  1 

33. [..]-  1 

34. [..]-  1 

35. [..]-  1 

36. [..]-  1 

37. [..]-  1 

38. [..]-  1 

Kopā -  155 zivju tīkli 

 

Reņģu tīkli: limits 27 

1. SIA „MISRALS”-  1 

2. IK „Marsiks” -  1 

3. IK „ Šļakatas”-  1 

4. Zv/s „ABI PLUSS” -  2 

5. IK „Aļģes” -  5 

6. IK „ULDIS K” -  1 

7. Zv/s „Bute”-  2 

8. Zv/s „Brīvā kaija”-  2 

9. Z/s „Bentoss” -  1 

10. Zv/s”Jaunozolnieki”-  1 

11. Z/s „Zītari” -  1 

12. 13. Z/s „Migliņas”-  1 

13. 14. Zv/s „Amis” [..]-   2 

14. 15. Zv/s „Grīņi”-  1 

15. 16. Z/s „Reņga” -  1 

16. 17. IK „Jānis Apiņš” 1 

17. Zs „Bisnieki”  1 

Kopā -  25 reņģu tīkli   

 

Zivju murdi: limits 56  

1. SIA „MISTRALS”-  4 

2. IK „Kuivižkrasts”-  1 

3. IK „J.A.N.K.I.” -  1 

4. IK „Aļģes” -  2 

5. SIA „Banķis” -  2 

6. IK „Pārnesums” -  1 

7. Zv/s „Bute” -  2 

8. Zv/s „Rhodeus”-  2  

9. IK „Salacgrīvas vilnīši” -  1 

10. Z/s „Bentoss”-  1 

11. Z/s „Zītari” -  1 

12. Zv/s”Amis” [..]-  1 

13. SIA „Rostoka Aroma” 1 

Kopā -  20 zivju murdi 



 

Zivju āķi: limits 7500 

1. IK „Aļģes” -  100 

2. IK „Marsiks”-  100 

3. IK „Pārnesums”-  100 

4. IK „Romāns Krišjānis”-  100 

5. Zv/s „Zītari” -  100 

6. IK „S.G.A.”- 100 

7. Zv/s „Zītari”- 100 

8. IK „Marsiks”- 100 

9. [..]- 200 

10. [..]-  100 

11. [..]-  100 

12. [..]-  100 

13. [..]-  100  

      Kopā -  1400 zivju āķi 

       

Lucīšu murdi: limits 85  

1. SIA ”MISTRALS” -  1 

2. IK „J.A.N.K.I.” -  1 

3. IK „Šļakatas”-  1 

4. IK „Aļģes” -  3 

5. Zv/s „Bute” -  3 

6. Zv/s „Brīvā kaija”-  2 

7. Zv/s „Jaunozolnieki”- 1 

8. IK „Gobulauki”- 2 

9. Zv/s „Rhodeus”-  2 

10. IK „S.G.A.”- 1 

11. SIA „Rostoka Aroma” 1 

12. [..] -  1 

13.  [..]-  1 

Kopā -  20 lucīšu murdi 

            

 Sīkzivju murds: limits 1 

1. IK „Aļģes”–  1 

Kopā –  1 sīkzivju murds 

 

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2013.gada 1.aprīlim. Pēc 2013.gada 

1.aprīļa „neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt : 

Reņģu stāvvadam Ls 100,00 

Zivju murdam Ls 60,00 

Zivju tīklam Ls 15,00 

Reņģu tīklam  Ls 5,00 

Lucīšu murdam Ls 15,00 

100 zivju āķiem Ls 10,00 

Sīkzivju murds Ls  60,00 

 

Lēmums Nr.677.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 19:00. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 23.janvārī plkst.15:00. 



 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


