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

informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 20.martā                 Nr. 4 

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

Sēdi vada:  

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

(līdz sēdes darba kārtības 42.3. jautājumam) 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte 

(no sēdes darba kārtības 42.3. jautājuma)  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

Ivo Īstenais   -piedalās  

Skaidrīte Eglīte - piedalās   

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - nepiedalās (darba pienākumi) 

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - piedalās (no sēdes darba kārtības 4.jautājuma) 

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - nepiedalās (darba pienākumi)   

Lija Jokste - piedalās 

Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

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

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

juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta 

plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona 

Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļas vadītāja, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Anita Holma – 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, Liene Eglīte - Salacgrīvas novada domes iestādes „Dienas centrs bērniem”, Antra 

Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada 

domes sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībniece, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes 

mailto:dome@salacgriva.lv


sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektora vietnieks tehniskos jautājumos, Solvita Kukanovska – Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Gundega 

Upīte – Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte, Mārīte Salmane – Salacgrīvas novada 

domes iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka pienākumu izpildītāja, Ieva Zilvere – Salacgrīvas 

muzeja vadītāja, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Līga Zālīte – 

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Pārsla Dzērve – Salacgrīvas kultūras nama 

vadītāja 

Piedalās: A.Rungainis, M.Rungaine  

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 

3. Par Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2013.gada projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

4. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

5. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Salacgrīvas novada iestādes „Dienas centrs bērniem” reorganizāciju 

7. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala 

„Āpškalni”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

8. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

9. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

10. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

11. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

12. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

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

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

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

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

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

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

16. Izpildrīkojums par precizēto 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. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un pārmaksu dzēšanu. 

19. Par ielu, ceļu un tiltu uzņemšanu bilancē  

20. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Korģenes ciemā 

21. Par adreses „Birzītes” piešķiršanu nekustamam īpašumam Ainažu pagastā  

22. Par adreses „Namiņš” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā  

23. Par adreses „Gulbēni” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā  

24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.68 „Par 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu” 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.74 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

28. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

29. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 8, Liepupē, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 



30. Par noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

31. Par nomas maksas apstiprināšanu domes automašīnām 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra  lēmumā Nr.713 

„Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” 

33. Par projekta „Sports katrai dienai” iesniegšanu  

34. Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2013.gadā  

35. Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Kokapstrādes darbarīku 

iegāde” līdzfinansēšanu 

36. Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Florbola attīstība Salacgrīvas novadā” 

līdzfinansēšanu 

37. Par biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dejotprieks” līdzfinansēšanu 

38. Par biedrības „Dvēseles dziesma” projekta „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija” 

līdzfinansēšanu 

39. Par biedrības „Ainaži” projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” līdzfinansēšanu 

40. Par biedrības „Mēs -sabiedrībai” projekta „Distanču slēpošanas inventāra iegāde” 

līdzfinansēšanu 

41. Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Svētciema un apkārtnes 

iedzīvotāju saietu telpu izveidošana” līdzfinansēšanu 

42. Papildus darba kārtības jautājumi: 

42.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

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

      sporta jautājumos Dacei Martinsonei 

42.3.Par grozījumiem 2012.gada 15.augusta nomas līgumā Nr. 8-2.1/53 iznomātajā 

īpašumā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē 

42.4.Par projekta „Vingrosim pie jūras” iesniegšanu 

42.5.Par projekta „Kultūrvēsturiska objekta apskates nodrošināšana Salacgrīvā” 

iesniegšanu  

42.6.Par projekta „Kultūras iestādes – konkurētspējīgi brīvā laika pavadīšanas centri” 

       iesniegšanu 

42.7. Par projekta „Mūzikas un latviskuma pieejamība Salacgrīvas bibliotēkā” 

iesniegšanu 

42.8.Par adreses „Rīgas iela 13” piešķiršanu jaunbūvei Salacgrīvas pilsētā 

43. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 42 

jautājumiem un 8 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo 

daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu" 18.punktu, kā arī, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 03.03.2013. vēstuli Nr. 18-6/2193 „Par saistošajiem noteikumiem””, 

balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr. 2 „Par saistošo 

noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.105. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2013. gada 11. marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2013. 

gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.106. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

3. § 

Par Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2013.gada projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par projekta „Sabiedrība ar dvēseli” īstenošanu, saskaņā 

ar 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 13.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

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

 

1. Apstiprināt Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2013.gada projektu konkursa nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs  

Ilga Tiesnese, Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja 

Dace Martinsone, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Kaspars Ķemers, SIA „Ķemers Business and Law Company” valdes priekšsēdētājs, novada 

domes deputāts 

Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā 

Lēmums Nr.107. Pielikums uz 10 lp. pievienots protokolam. 

Uz sēdi plkst.15:10 ierodas deputāts J.Prīmanis. 

 

4. § 

Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikuma apstiprināšanu 

 



Pamatojoties uz 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un  

2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt ar 2001.gada 14.februāra Ainažu pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr.2; 

12.§) apstiprināto Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikumu. 

 

Lēmums Nr.108. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un  

2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt ar 2006.gada 11.decembra Ainažu pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17; 

1.§) apstiprināto Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu. 

 

Lēmums Nr.109. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada iestādes „Dienas centrs bērniem” reorganizāciju 

(ziņo L.Eglīte) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un iestādes „Dienas centrs bērniem” vadītājas 

L.Eglītes 2013.gada 12.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/60) un 2013.gada 13.marta Finanšu 

komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Reorganizēt pašvaldības iestādi „Dienas centrs bērniem” un ar 2013.gada 2.aprīli izveidot 

pašvaldības iestādi „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs”. 

2. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” 

nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

3. Noteikt, ka pašvaldības iestāde „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” savu 

darbību uzsāk ar 2013.gada 2.aprīli.  

4. Apstiprināt par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” 

vadītāju Lieni Eglīti ar 2013.gada 2.aprīli. 

5. Ar 2013.gada 2.aprīli atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. 

lēmumu Nr.172 „Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Dienas centrs bērniem” 

nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 82.§). 

 

Lēmums Nr.110. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1lp. pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala  

„Āpškalni”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

 



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

ceturtās daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 480 

„Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala „Āpškalni”, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot 

vērā to, ka biedrība „Mednieku un makšķernieku klubs Tūjas” ir samaksājis nekustamā īpašuma 

„Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 01168 nosacīto cenu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati), 

saskaņā ar 2013.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Āpškalni” pārdošanu par 

nosacīto cenu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar biedrība 

„Mednieku un makšķernieku klubs Tūjas”, reģ. Nr. 40008015733. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.111. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

8. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

[..] 

5. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  6. 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.112. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

9. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

5. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

adresē [..].  

  6. 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.113. Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

10. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

5. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  6. 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.114. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

11. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

[..] 

5. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  6. 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.115. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

12. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

6.Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-

13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

 



7. 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.116. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegumi uz 2 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

13. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta 

otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu, saskaņā ar 2013. gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] personas kods [..] deklarētā dzīvesvieta [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu  Ls 31.48, tai skaitā: pamatparādu Ls 23.66 un nokavējuma naudu Ls 7.82, 

bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām 

personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, 

noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām 

personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, 

to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 

sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma 

darbību. 

Lēmums Nr.117.  

 

14. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta 

otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu, un pamatojoties uz 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] personas kods [..] deklarētā dzīvesvieta [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par zemi un dzīvojamo māju Ls 337.15, tai skaitā: pamatparādu Ls 219.88 un 

nokavējuma naudu Ls 117.27, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem 



maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai 

skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, 

uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 

sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma 

darbību.  

Lēmums Nr.118. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

15. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

[..]      

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta 

otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu, saskaņā ar 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] personas kods [..] deklarētā dzīvesvieta: [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu  Ls 2927.64, tai skaitā: pamatparādu Ls 1894.35 un nokavējuma naudu Ls 

1033.29, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas parādniekam 

pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem 

ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas 

atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka 

nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – 

izpildrīkojuma darbību.  

Lēmums Nr.119. 

 

 

16. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta 

otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu, saskaņā ar 2013.gada 13.marta finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 



L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] personas kods [..] deklarētā dzīvesvieta: [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu  Ls 27.93, tai skaitā: pamatparādu Ls 20.46 un nokavējuma naudu Ls 7.47, 

bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no 

citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, 

noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām 

personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, 

to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – 

izpildrīkojuma darbību.  

Lēmums Nr.120.  

 

17. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

          Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta 

otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu, un 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] deklarētā dzīvesvieta [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 408.78, tai 

skaitā: pamatparādu Ls 296.02 un nokavējuma naudu Ls 112.76, bezstrīda kārtībā vēršot 

piedziņu parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba 

samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem 

kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un 

bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 

sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma 

darbību. 

Lēmums Nr.121. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un pārmaksu dzēšanu 

(ziņo I.Veide) 

 



Pamatojoties uz 2012.gada 17.oktobra rīkojumu Nr.3-6/131 „Par inventarizācijas 

komisiju izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru 

parādiem. Civillikuma 1895. Pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas 

no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā 

persona tās neizlieto desmit gadu laikā. MK noteikumu Nr.1486 100.punkts nosaka, ka prasības, 

kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai 

ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. Inventarizācijas komisija, 

veicot debitoru parādu izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu Ls 

3138.15 un pārmaksām par kopējo summu Ls 38.77 ir iestājies prasības noilgums, debitoru 

parādi par kopējo summu Ls 2698.19 ir norakstāmi, jo parādnieki ir miruši, savukārt debitoru 

parādi par īri, apsaimniekošanu, ūdeni un kanalizāciju par kopējo summu Ls 2620.52 ir 

norakstāmi, jo nav iespējas tos piedzīt: parādnieki ievietoti pansionātos, īrētajos dzīvokļos 

nedzīvo un parādus neatzīst. Pamatojoties uz inventarizācijas komisijas aktu 2013.gada 

30.janvārī, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

 

1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību 

noilgums par kopējo summu Ls 3138.15 saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu , kurām iestājies prasību noilgums par kopējo summu 

Ls 38.75  saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

3. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu parādniekiem, kuri ir 

miruši, par kopējo summu Ls 2698.19 saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

4. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kurus nav iespējams 

piedzīt, par kopējo summu Ls 2620.52 saskaņā ar pielikumu Nr. 4. 

 

Lēmums Nr.122. Pielikumi uz 4 lp. un inventarizācijas akta kopija uz 5 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

19. § 

Par ielu, ceļu un tiltu uzņemšanu bilancē 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 17.oktobra rīkojumu Nr.3-6/131 „Par inventarizācijas 

komisiju izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas ilgtermiņa ieguldījumiem, kā rezultātā tika 

konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitītas 3 ielas, 9 ceļu posmi un 3 tilti. MK noteikumu 

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkts nosaka, ka 

līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu iekļauj bilancē pēc budžeta iestādes vadītāja 

apstiprinātās komisijas vērtējuma. Ar 2012.gada 6.novembra rīkojumu Nr.3-60/150 „Par 

pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un krājumu norakstīšanas un novērtēšanas komisiju 

izveidošanu” 18.punktu noteikta komisija, līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu 

novērtēšanai. Pamatojoties uz iepriekšminētās komisijas vērtējuma aktiem 2013.gada 

22.februārī, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

 

Apstiprināt ielu, ceļu un tiltu uzņemšanu bilancē saskaņā ar pielikumu Nr.1 par kopējo 

summu Ls 140312.48.  

 

Lēmums Nr.123. Pielikums uz 1 lp. un aktu kopijas uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu Korģenes ciemā 

 

Atsaucoties uz Korģenes ciema vecākā Aivja Ķirša priekšlikumu un pamatojoties uz 

2013. gada 8.marta Komunālo jautājumu komitejas un 2013.gada 13.marta Attīstības komitejas 



atzinumu par norādījuma zīmes uzstādīšanu Korģenes ciemā, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzstādīt norādījuma zīmi Nr.518 „Apdzīvotas vietas sākums”, atbilstoši pielikumam.  

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. 

 

Lēmums Nr.124. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par adreses „Birzītes” piešķiršanu nekustamam īpašumam Ainažu pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] dzīvojoša [..] 2013.gada 11.martā Salacgrīvas novada domes Ainažu 

pagasta pārvaldē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.2/189) 01.03.2013. iesniegumu par adreses 

piešķiršanu nekustamam īpašumam Ainažu pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

Attīstības komitejas 2013.gada 13.marta 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, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – 

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

1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[..] un uz tā esošai nepabeigtai jaunbūvei adresi: Birzītes, Ainažu pagasts, 

Salacgrīvas novads. 

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.125. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

22. § 

Par adreses „Namiņš” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2013.gada 5.martā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/176) 01.03.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamam 

īpašumam Liepupes pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 

2013.gada 13.marta 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, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu [..] un uz tā esošām ēkām – dzīvojamai mājai un palīgēkai adresi: 

Namiņš, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 



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.126. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu A.Rungainim un M.Rungainei. 

 

A.Rungainis lūdz sēdes vadītāju nolasīt sagatavoto lūgumu. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs nolasa iesniegto A.Rungaiņa, M.Rungaines lūgumu saskaņā ar 

protokolam pievienoto iesniegumu uz 2 lp. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu komentāru par 

sagatavotā lēmumprojekta „Par adreses „Gulbēni” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes 

pagastā” būtību. 

 

D.Būmane: Lēmums ir sagatavots par adreses piešķiršanu, ņemot vērā tos dokumentus, kas ir 

nekustamā īpašuma nodaļas un Valsts zemes dienesta rīcībā. Persona ir lūgusi piešķirt 

nosaukumu. „Gulbēni” ir mantojamā zeme, kadastrā ir atzīme, ka palīgēka kūts pieder zemes 

īpašniekam. Tādēļ ir sagatavots lēmumprojekts par adreses piešķiršanu. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus uzdot jautājumus par sagatavoto lēmumprojektu un 

saņemto iesniegumu. 

 

I.Īstenais: Kāds ir jurista viedoklis? 

D.Lejniece: Šis ir lēmums par adreses piešķiršanu, kuru tiesīgs ir ierosināt zemes īpašnieks, lai 

attiecīgi varētu šo nekustamo īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

A.Rungainis: Kāpēc jau trešo reizi? Šeit ir Martinsones izsniegts oficiāls dokuments, ka 

2000.gadā 17.oktobrī pieņemts Liepupes pagasta lēmums par jauna nosaukuma piešķiršanu 

„Gulbēni”. Pēc tam nāca lēmums 2005.gada 20.aprīlī, atkal tas skan tāpat – apstiprināt 

nosaukumu „Gulbēni” 1,2 hektāru platībā uz papildus zemēm. 1,2 hektārus tur nemaz nevar 

iemērīt, jo veco „Gulbīšu” zemes kopā uz 1940.gadu bija 20,3. Zemes dienests saliek kopā uz 

iznāk 21,6. Ar šo jauno lēmumu iešu uz Administratīvo tiesu, lai tiesa tiek ar šo jautājumu galā. 

Tāpēc rakstiski deputāti par to tika informēti rakstveidā. Cīruļa kungs man atrakstīja, ka pēdējais 

lēmums ir spēkā. Pēdējais lēmums, ar kuru nāca Galzons, ir 2005.gada 20.aprīļa lēmums. Tajā ir 

kadastra numurs 6660 009 0230, tas nav tas, kas šobrīd ir „Gulbīšiem”. Un tur ir 1,2 hektāri, 

„Gulbēnus” nekā nevar iemērīt, jo nav tā zeme. Agri vai vēlu būs Salacgrīvas domei jātaisa jauns 

lēmums, jo nevar ienākt „Gulbīšos” un mērīt. Iesniegšu pēdējā lēmuma, kurš pēc Cīruļa kunga 

teiktā ir spēkā, kopiju, uz kura pamata Jūs pieņemat lēmumu. Uz šo Jūs nevarat pieņemt 

lēmumu. 

 

A.Rungainis sēdes vadītājam iesniedz Liepupes pagasta padomes 20.04.2005. sēdes protokola 

Nr.7; 47.§ izraksta kopiju uz 1 lp. (pievienota protokolam). 

 

A.Rungainis: Kadastra numurs nav pareizs, 1,2 hektārus nevar iemērīt. 

L.Jokste: Kadastra numuri laika gaitā var mainīties. 

D.Straubergs: Domāju, ka tas ir pareizs ceļš, piekrītam, ka tiesiskā kārtā jautājums jārisina. Tas 

piekrīt Administratīvajai tiesai. Par iesniegto vēstuli – nav saprotama saistība ar sagatavoto 

lēmumprojektu. 

A.Rungainis: Viss iesniegumā minētais ir pierādāms ar dokumentiem. 

D.Straubergs: Ja kāds pie Jums ir nācis ar „mačeti” vai „kalašņikovu”, tad tas ir tiesas jautājums. 

Domes funkcija nav spriest tiesu. Jūs nevarat prasīt no domes, lai tā spriestu tiesu. Ja Jūs 

neapmierina domes pieņemtais lēmums, tad par to spriež tiesa. 



 

Sēdes vadītājs aicina deputātus izskatīt sagatavoto lēmumprojektu.  

 

23. § 

Par adreses „Gulbēni” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] dzīvojošas [..] pilnvarotās personas [..] dzīvojoša [..] 2013.gada 

7.martā Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-

16.1/181) 28.02.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes 

pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 13.marta 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, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu [..] un uz tā esošai palīgēkai - kūtij ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: 

Gulbēni, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

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.127. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

24. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.68 „Par 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu” 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 6.marta 

vēstuli Nr.10-03/226560-7/1 un Attīstības komitejas 2013.gada 13.marta sēdes atzinumu, 

balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – 

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

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmuma Nr.68 „Par pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu” 1.1.punktu un izteikt to 

sekojošā redakcijā: „1.1. Adresi zemes gabalam un uz tā esošajai ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 6660 009 0171 001 - Slīmesti, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (shēmā 

Nr.3) 0.03 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), 

mērķi- zeme ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

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

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods1201).” 

 

Lēmums Nr.128. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 13.februāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/157) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] (kad. Nr. 

[..]) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu 



Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. 

punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības 

komitejas 2013.gada 13.marta sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

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

ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

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

[..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 2.8513 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz zemes vienības esošajām ēkām ar kadastra 

apzīmējumu [..] adresi [..]. Zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 2.8513 ha platībā. 

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

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 0.2953  ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz zemes vienības esošajām ēkām adresi 

Atlantijas iela 56, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 0.2953 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.129. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

26. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 11.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/205) par zemes ierīcības 

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

[..]) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. 

punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības 

komitejas 2013.gada 13.marta sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 5.64 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un noteikt nekustamā īpašuma 

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

0101) 5.64 ha platībā; 

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

rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 4.28 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Sīgas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus: 

      - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 4.05 ha  

      - zeme, fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪL kods 

0302) 0.23ha. 

 

Lēmums Nr.130. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

27. § 



Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.74 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

(ziņo G.Upīte) 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 5.marta 

vēstuli Nr.10-03/226210-6/1 un Attīstības komitejas 2013.gada 13.marta sēdes atzinumu, 

balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – 

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

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmuma Nr.74 „Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem 

Salacgrīvas novada teritorijā” 2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „Saglabāt nekustamā 

īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā 

izveidotajai 1. zemes vienībai 7.4010 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz zemes gabala esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 

[..] adresi: [..] un ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Grīvas iela 5, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads. Zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)- 4.4350ha platībā; 

-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 1.0930ha platībā; 

-pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 0502)- 1.8730ha platībā.” 

 

Lēmums Nr.131. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

28. § 

Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 

Izskatījusi detālplānojuma izstrādātāja SIA „VIA Design Group” iesniegto 

detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam piegulošā teritorija” Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā projektu un Detālplānojuma izstrādes vadītājas Gundegas Upītes atzinumu, 

pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktu un saskaņā ar Salacgrīvas 

novada Attīstības komitejas 2013.g. 13.marta sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 
 

Nodot izstrādātā detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam piegulošā teritorija” 

Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā projektu sabiedriskajai apspriešanai uz 

četrām nedēļam un nosūtīt detālplānojuma projektu atzinumu saņemšanai. 

 

Lēmums Nr.132.  

 
Pielikumā: 

1. Detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam piegulošā teritorija” Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā  projekta dokumentācija vienā sējumā. 

2.Detālplānojuma izstrādes vadītājas Gundegas Upītes atzinums uz 1 lp. 

 

 

29. § 

Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 8, Liepupē, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Ezera iela 8, kadastra Nr. 6660 009 0516, zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0492 (3191 kv.m  platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes 



gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu 

(protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 

21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§). 

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 pagaidu izmantošanai – sakņu 

dārziem. 

3. Zemesgabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 25,7 m garumā, saskaņā ar 

pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu un ņemot 

vērā 2013. gada 13. marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

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

 

4.1. Saskaņā ar [..] dzīvojošas [..] 2013.gada 15.februārī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/144), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 

8, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0492 (1376 kv.m platībā) teritorija Nr.17, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr. 1. 

4.2. Noteikt zemes nomas maksu 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 

LVL 5,- (pieci) lati gadā.  

4.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza vajadzībām. 

4.4.Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Šis lēmums stājas spēkā, kad spēkā ir stājušies Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.marta saistošie noteikumi Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”. 

 

Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

30. § 

Par noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.03.2013.sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt noteikumus „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto 

maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība” saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.134. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

31. § 

Par nomas maksas apstiprināšanu domes automašīnām 

 

Pamatojoties uz noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, 

saskaņā ar 2013. gada 13.marta finanšu komitejas sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 



L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes no SIA „Swedbank līzings” iznomātajai automašīnai 

VW Transporter CARAVELLE, reģistrācijas Nr.HD 3487, sekojošu nomas maksu: 

1.1. Par katru nobraukto kilometru Ls 0,13 

1.2. Par katru transporta izmantošanas stundu Ls 7.62 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai VW T5 Shuttle, reģistrācijas 

 Nr.GL 1270, sekojošu nomas maksu: 

2.1. Par katru nobraukto kilometru Ls 0,13 

2.2. Par katru transporta izmantošanas stundu Ls 6.78 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta no SIA „Swedbank autoparku 

vadība” iznomātai automašīnai VW CARAVELLE, reģistrācijas Nr.HD 1179, sekojošu 

nomas maksu: 

3.1. Par katru nobraukto kilometru Ls 0,14 

3.2. Par katru transporta izmantošanas stundu Ls 9.93 

4. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai OPEL VIVARO, reģistrācijas  

Nr.GJ 5564, sekojošu nomas maksu: 

4.1. Par katru nobraukto kilometru Ls 0,10 

4.2. Par katru transporta izmantošanas stundu Ls 5.71 

5. Nomas maksas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. 

6. Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā izveidotām kultūras un sporta iestādēm, 

biedrībām, organizācijām un klubiem (kuri netiek finansēti no pašvaldības budžeta) ar 

izpilddirektora atļauju var piešķirt automašīnu VW Transporter CARAVELLE, VW T5 

Shuttle vai OPEL VIVARO, institūcijai atmaksājot pašvaldībai autotransporta degvielas 

izdevumus, ja automašīnas nepieciešama, lai attiecīgā institūcija veiktu sociālās aizsardzības, 

kultūras, izglītības, vai sporta funkcijas nodrošināšanu. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 17.02.2010. lēmumu Nr.112.  

 

Lēmums Nr.135. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 4 lp. pievienots protokolam. 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra  lēmumā Nr.713 „Par 

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” 

(ziņo L.Zālīte) 

L.Zālīte: Priekšlikums – no sagatavotā lēmumprojekta svītrot 11.4.punktu, jo ņemot vērā no 

jauna apstiprināto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas kārtību, punkts jāpārstrādā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar grozījumiem: 

1) izslēdzot 2.punkta 11.4.apakšpunktu; 

2) 3.punktu izsakot sekojošā redakcijā: „3. Samaksu par pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā 10 

(desmit) dienas pirms svinīgās reģistrācijas dienas, pie Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka, 

maksājot skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā, 

izņemot cenrāža punktu Nr.11.3. – uzreiz pirms saņemšanas. 

    

 Pamatojoties uz noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, 

saskaņā ar 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 

2010.gada 29.decembra lēmumā Nr.713 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem”: 

1. Izslēgt lēmuma 1.punkta pakalpojuma izcenojumu Nr.1. 



2. Lēmuma 1.punkta pakalpojuma izcenojumu Nr.11 izteikt šādā redakcijā: 

 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums 

Izcenojums 

 

(Ls) 

11. Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības 

izsniegšana vāciņos: 
 

11.1. Laulības apliecības izsniegšana vāciņos 3,39 

11.2. Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos, 

reģistrējot dzimšanu 
0,00 

11.3. Atkārtotas dzimšanas apliecības izsniegšana 

vāciņos 
3,09 

3. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

„3. Samaksu par pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms svinīgās 

reģistrācijas dienas, pie Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka, maksājot skaidrā naudā, ar 

maksājumu karti vai iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā, izņemot cenrāža punktu 

Nr.11.3. – uzreiz pirms saņemšanas. 

 

4. Lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„4. No lēmuma cenrāža 2., 7.1., un 8.1. punktā minētajām pakalpojumu maksām atbrīvo, 

ja abas personas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kā arī ja abas personas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.” 

 

 

Lēmums Nr.136. Iesniegums uz 2 lp., akta par krājumu novērtēšanu kopija uz 1 lp. un maksas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par projekta „Sports katrai dienai” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", saskaņā ar 

2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 13.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

veicināšanai” ar projektu „Sports katrai dienai”. 

2. Projekta kopējās izmaksas ar PVN Ls 4963,89. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 4102,39 (četri tūkstoši viens simts divi lati un 39 santīmi).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 3692,15 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 



6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas vidusskolas direktoru Eduardu 

Ādmīdiņu. 

 

Lēmums Nr.137. Tāmes projekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2013.gadā 

 

Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Smiltis pa gaisu” 2013.gada 18.februāra iesniegumu 

(reģ.Nr. 3-16.2/ 139) par finansiālu atbalstu biedrības rīkotajiem pasākumiem 2013.gada 

2.jūnijā, 16.jūnijā, 30.jūnijā, 7.jūlijā, 28.jūlijā, 18.augustā un 25.augustā, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei 

finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar 

domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt  biedrībai „Smiltis pa gaisu” Ls 426.44 (četri simti divdesmit seši lati 44 santīmi) 

2013.gadā rīkoto pasākumu atbalstam. 

2. Salacgrīvas novada biedrībai „Smiltis pa gaisu” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Smiltis pa gaisu” (reģ.Nr. 

50008192881) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.138. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Kokapstrādes darbarīku 

iegāde” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai” noteikumiem, izglītības, kultūras un sporta 

biedrības „Liepupe” izstrādātajam projektam „Kokapstrādes darbarīku iegāde” nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 7310 

(septiņi tūkstoši trīs simti desmit lati). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 

2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” (reģ. Nr. 40008108554) 

valdes priekšsēdētājas Sanitas Šlekones 2013.gada 8.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/184), 

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 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Projekta „Kokapstrādes darbarīku iegāde” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 731 (septiņi simti 

trīsdesmit viens lats).  

 

Lēmums Nr.139. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36. § 

Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Florbola attīstība Salacgrīvas novadā” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai” noteikumiem, biedrības „Sporta klubs 

„Veixmes”” izstrādātajam projektam „Florbola attīstība Salacgrīvas novadā” nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 

14’000 (četrpadsmit tūkstoši lati). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 

2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr. 40008145777) valdes 

priekšsēdētāja A.Pavlovska 2013.gada 15.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/129), 

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 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Florbola attīstība Salacgrīvas novadā” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. Ls 1’400 (viens tūkstotis 

četri simti latu). 

 

Lēmums Nr.140. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

37. § 

Par biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dejotprieks” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai” noteikumiem, biedrības „Vecāki - Ainažu 

jaunatnei” izstrādātajam projektam „Dejotprieks” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 5560.60 (pieci tūkstoši pieci simti 

sešdesmit lati, 60 santīmi). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 

1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Vecāki-Ainažu jaunatnei” (reģ. Nr. 50008142611) vadītājas Ingas 

Čekaļinas 2013.gada 28.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 163), 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 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Dejotprieks” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām, t.i. Ls 556.06 (pieci simti piecdesmit seši lati un seši santīmi).  

 

Lēmums Nr.141. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

38. § 

Par biedrības „Dvēseles dziesma” projekta „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” noteikumiem, biedrības 

„Dvēseles dziesma” izstrādātajam projektam „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija” 

nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 13’996.54 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši lati, 

54 santīmi). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” (reģ. Nr. 50008169851) valdes priekšsēdētāja 

G.Berga 2013.gada 8.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/191), 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 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1’399.65 (viens tūkstotis trīs 

simti deviņdesmit deviņi lati, 65 santīmi).  

 

Lēmums Nr.142. Iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam. 

 

39. § 

Par biedrības „Ainaži” projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” noteikumiem, biedrības 

„Ainaži” izstrādātajam projektam „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un Ls 954.95 



izmaksas, kuras pārsniedz biedrības „Jūrkante” stratēģijā apstiprinātās projekta attiecināmās 

izmaksas. Projekta kopējās izmaksas Ls 14’954.95 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

četri lati, 95 santīmi). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Ainaži” (reģ. Nr. 40008153149) valdes locekļa Jāņa Prīmaņa 

2013.gada 8.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/187), 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 2013.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 

13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, J.Prīmanis balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. Ls 1’400 (viens tūkstotis četri 

simti lati) un Ls 954.95 (deviņi simti piecdesmit četri lati, 95santīmi) izmaksas, kuras pārsniedz 

biedrības „Jūrkante” stratēģijā apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas.  

 

Lēmums Nr.143. Iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam. 

 

40. § 

Par biedrības „Mēs -sabiedrībai” projekta „Distanču slēpošanas inventāra iegāde” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai” noteikumiem, biedrības „Mēs –sabiedrībai” 

izstrādātajam projektam „Distanču slēpošanas inventāra iegāde” nepieciešams līdzfinansējums 

10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 5502 (pieci tūkstoši 

pieci simti divi lati). Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Mēs - sabiedrībai” (reģ. Nr. 40008190022) valdes locekles Ilzes 

Jēkabsones 2013.gada 11.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 198), 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 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Distanču slēpošanas inventāra iegāde” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. Ls 550.20 (pieci simti 

piecdesmit lati un divdesmit santīmi).  

 

Lēmums Nr.144. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

41. § 

Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Svētciema un apkārtnes 

iedzīvotāju saietu telpu izveidošana” līdzfinansēšanu 

 



Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 

konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” noteikumiem, biedrības 

„Svētciema attīstības biedrība” izstrādātajam projektam „Svētciema un apkārtnes iedzīvotāju 

saietu telpu izveidošana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 14’000 (četrpadsmit tūkstoši lati). 

Projekta iesniegšanas laiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes 

locekles Ievas Alpas-Eizenbergas 2013.gada 8.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/203), 

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 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas 

atzinumu, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

 

         Projekta „Svētciema un apkārtnes iedzīvotāju saietu telpu izveidošana” realizācijas 

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. Ls 1’400 

(viens tūkstotis četri simti lati).  

 

Lēmums Nr.145. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

42.1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Lejniece, I.Lazdiņa) 

 

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

2013.gada 23.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras 

„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” likvidāciju”, balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar 

grozījumiem lēmums Nr. 84 no 20.02.2013.): 

 

1.  No pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts” izslēgt sadaļu P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” (līdz 

reorganizācijas pabeigšanai): 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. Direktors  0.75 0.5 Ls 428 1. I 
Līdz likvidācijas 

procesa 

pabeigšanai 

2. Grāmatvedis 0.55 1 Ls 627 14.III A 
Līdz likvidācijas 

procesa 

pabeigšanai 

   1.5 Ls 1055   



 

2.  Ar 2013.gada 2.aprīli no pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes 

struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” izslēgt sadaļu Dienas centrs bērniem*** 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. 
Dienas centra 

vadītājs 
0.5 1 Ls 570 39.III  

2. 
Jaunatnes lietu 

speciālists 
0.5 0.1 Ls 57 39.III  

3. Apkopēja 0.175 0.25 Ls 50 3.I A  

   1.35 Ls 677   

*** Līdz Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra izveidei 

 

3. Ar 2013.gada 2.aprīli no pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību 

štatu un amatalgu saraksts” izslēgt sadaļu Salacgrīvas novada multifunkcionālāis 

jaunatnes iniciatīvu centrs**** 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. 

Jaunatnes 

iniciatīvu centra 

vadītājs 

0.5 1 Ls 570 35.III  

2. 
Jaunatnes lietu 

speciālists 
0.4 1 Ls 456 35.II  

3. Apkopēja 0.175 1 Ls 200 3.I A  

   3 Ls 1226   

**** No brīža, kad reorganizēts dienas centrs bērniem un izveidots Salacgrīvas novada 

multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 

 

4. Ar 2013.gada 2.aprīli Pielikumu Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību 

štatu un amatalgu saraksts” papildināt ar sadaļu Salacgrīvas novada jaunatnes 

iniciatīvu centru 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. 

Jaunatnes 

iniciatīvu centra 

vadītājs 

0.5 1 Ls 570 35.III  

2. 
Jaunatnes lietu 

speciālists 
0.4 1 Ls 456 35.II  

3. Apkopēja 0.175 1 Ls 200 3.I A  

   3 Ls 1226   

 

 

Lēmums Nr.146.  

 

42.2. § 

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.marta iesniegumu un saskaņā ar 2012.gada 19.decembra 

lēmumu Nr.629 „Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu”, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 



A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, D.Martinsone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dacei 

Martinsonei ikgadējo atvaļinājumu desmit kalendārās dienas, neskaitot svētku dienas, no 

2013.gada 28.marta līdz 9.aprīlim un papildatvaļinājumu četras darba dienas no 

2013.gada 7.maija līdz 10.maijam. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dacei 

Martinsonei atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas. 

 

 

Lēmums Nr.147. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

Plkst.16:00 no sēdes aiziet sēdes vadītājs D.Straubergs. Sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja 

vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 

 

42.3. § 

Par grozījumiem 2012.gada 15.augusta nomas līgumā Nr. 8-2.1/53 iznomātajā īpašumā 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē 

J.Cīrulis: Attīstības un Finanšu komitejās bija atbalsts par to, ka būtu jāiznomā ēkas rietumu gals 

uz 10 gadiem. Ir atrasts veids, kā to izdarīt. Tiek iznomāts katlu mājas trīsstāvīgais korpuss uz 

10 gadiem, kas ir nepieciešams investoriem, lai saņemtu būvatļauju. Savukārt, visa pārējā ēka, 

kurā atrodas katlu māja, paliek domes īpašumā, valdījumā. Līdz ar to dome ir pasargāta no 

jebkuriem riskiem, kas varētu rasties kaut kādas uzņēmēju neveiksmes gadījumā. Pašvaldības 

rīcībā paliek ēka un visi katli. Esam vienojušies, ka slēdzot līgumu, tiek iekļauts, ka abas puses 

dara visu pēc projekta realizācijas, lai šīs ēkas atdalītu fiziski un juridiski ar atsevišķām 

zemesgrāmatām. 

D.Martinsone: Vai ar lēmumprojekta 3.punktu netiek pašvaldība pakļauta riskam, vai netiks 

uzskatīta par izšķērdēšanu? 

D.Lejniece: Ja tas nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, tad nē. 

D.Martinsone: Kāpēc nevar sadalīt un pārdot? 

D.Lejniece: Tas ir būvvaldes jautājums, vai var sadalīt. 

D.Straubergs: Komitejā runājām par to, ka vajadzētu aizbraukt un apskatīt šādu objektu, 

piemēram, Valkā. Investoriem ir vairāk jāinformē sabiedrība. Ēkai ir kaut kāda vērtība. 

Jautājums – kas notiek tādā situācijā, ja, piemēram, projekts kaut kādu iemeslu dēļ nesanāk, bet 

ēka tiek nojaukta? Vai nevajadzētu izskatīt iespēju paredzēt kompensāciju pie nosacījuma, ja 

ēka tiek nojaukta un uzņēmējdarbība netiek veikta? 

D.Martinsone: Varētu sadalīt un pārdot. 

I.Īstenais: Ja īpašums nav sadalīts, tad iespējams nopirkt tikai domājamo daļu. 

D.Lejniece: Domājamo daļu ar lietošanas kārtību. 

D.Straubergs: Ja pārdod, tad tā ir izsole. 

D.Martinsone: Vai SIA „ENERGOLUX” nav pirmpirkuma tiesības? 

D.Lejniece: Nē, nav pirmpirkuma tiesības. 

 

Plkst.16:00 no sēdes aiziet sēdes vadītājs D.Straubergs. Sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja 

vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 

I.Īstenais: Kas no jurista viedokļa pašvaldībai būtu izdevīgāk – iznomāt vai pārdot? 

D.Lejniecei: Vismazākie riski būtu pārdodot. Domājamo daļu var pārdot. Protams, lēmumā var 

noteikt nosacījumu – ja neuzbūvē nojauktās ēkas vietā plānoto noliktavu, tad jāsedz pašvaldībai 

zaudējumi. 

I.Īstenais: Ja pašvaldība pārdod domājamo daļu, tad tā ilgstoši paliek kā kopīpašnieks. Vai tas 

būtu izdevīgi? 



D.Lejniece: Un jārēķinās – ja pārdosim, tad viņiem kā kopīpašniekiem būs pirmpirkuma 

tiesības. 

I.Īstenais: Ja ir nomas līgums, tad kam īpašumā paliks nojauktās ēkas vietā uzceltā būve? 

D.Lejniece: Ja ir nomā un uzbūvē, tad attiecībā no līguma, kā tajā ierakstīts. Ja līgumā ir 

ierakstīts, ka pēc nomas laika beigām šī ēka paliek pašvaldībai, tad tai būtu jāpārnāk pašvaldības 

īpašumā. SIA „ENERGOLUX” īpašumā tā ir tikai uz nomas līguma termiņa laiku. Kaut vai tiek 

paredzēts, ka neko nekompensē, jebkurā gadījumā pastāv risks, ka varētu tikt prasīta 

kompensāciju par jaunuzbūvēto ēku. 

D.Martinsone: Kāda šobrīd ir ēkas vērtība? 

J.Cīrulis: Tā ir trīsstāvu ēka ar izsistiem logiem, stāvējusi jau droši vien divdesmit gadus. 

S.Eglīte: Vai mēs varētu piekrist sagatavotajam lēmumprojektam? 

I.Īstenais: Jābūt skaidram mehānismam, kas notiek tādā gadījumā, ja SIA „ENERGOLUX” 

pārtrauc savu darbību. Varbūt varētu iemaksāt drošības naudu uz to brīdi, kamēr nojauktās ēkas 

vietā tiek uzbūvēta jauna ēka. Lai pašvaldībai būtu finansējums, par ko nojaukt gruvešus. 

J.Prīmanis: Drošības nauda ir vienīgais variants, jo – ja nosaka kompensāciju, tad neveiksmes 

gadījumā pašvaldība visdrīzāk to nesaņems. 

K.Ķemers: Vai šādas drošības naudas noteikšana, ja uzņēmējs tās nodrošināšanai ņems kredītu, 

pēc tam nepaaugstinās tarifu? 

I.Īstenais: Līgumā par tarifiem nav atrunāts tas, ka – ja tiek ņemts kredīts, tad attiecīgi drīkst 

paaugstināt tarifu. Ir noteikts līmenis, līdz kuram tarifs var būt. 

K.Ķemers: Svarīgi, lai šāds kredīts neatsauktos uz tarifu. 

Ž.Andže: Šķeldas ražotne ir izdevīga Liepupes iedzīvotājiem, jo tiek solīts, ka apkures izmaksas 

pēc stacijas darbības uzsākšanas samazināsies par 20%. 

 

 Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem - papildinot ar 

7.punktu un izsakot to sekojošā redakcijā:  

„7.Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomniekam ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms 

tiek uzsākti katlu mājas daļas nojaukšanas darbi, jāieskaita domes kontā drošības naudu, kuras 

apmērs ir vienāds ar nekustamā īpašuma vērtētāju noteikto nojaucamās ēkas tirgus vērtību, bet 

ne mazāk kā LVL 3000,- (trīs tūkstoši latu), kas ir kā nodrošinājums rekonstrukcijas un 

būvniecības darbu izpildei.” 

 

1. Saskaņā ar SIA „ENERGOLUX”, reģ Nr. 40103511350, valdes locekļa Edgara 

Ādmīdiņa  2013.gada 4.martā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu reģ. Nr. 3-

16.1/173 un 2013.gada 12.marta iesniegumu Nr. 3-11/195, ar lūgumu veikt grozījumus 

2012.gada 15.augustā noslēgtajā  nomas līgumā Nr. 8-2.1/53 īpašumā Mehanizācijas ielā 

4 (mainīts nosaukums un adrese no „Katlu māja” uz Mehanizācijas iela 4), ar lūgumu pagarināt nomas 

līgumu uz 10 gadiem, lai varētu veikt katlu mājas rekonstrukciju un nojauktu 

neizmantojamo ēkas korpusu un izvietot koģenerācijas stacijas slapjās šķeldas noliktavu, 

saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Salacgrīvas novada domes 2013. 

gada 20.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 (D.Martinsone), Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

2. Veikt grozījumus 2012.gada 15.augustā noslēgtajā nomas līgumā Nr. 8-2.1/53 un 

pagarināt nomas līguma termiņu uz 10 (desmit) gadiem, iznomājot SIA 

„ENERGOLUX”  nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupē, 

Mehanizācijas ielā 4, kadastra Nr. 6660 009 0398 - zemes gabalu 667 kv.m platībā  un 

katlu mājas telpas: 

1. Stāvā - 

Telpa  Nr.11  ar platību 32,4 kv.m 



Telpa  Nr.12  ar platību 31,3 kv.m 

Telpa  Nr.13  ar platību 31,0 kv.m 

Telpa  Nr.14  ar platību 15,0 kv.m 

Telpa  Nr. 15 ar platību 15,2 kvm. 

2. Stāvā - 

Telpa Nr.20 ar platību  15,2 kvm 

Telpa Nr.21 ar platību  1,9 kv.m 

Telpa Nr.22 ar platību  1,4 kv.m 

Telpa Nr.23 ar platību  7,3 kv.m 

Telpa Nr.24 ar platību 31,7 kv.m 

Telpa Nr.25 ar platību 65,9 kv.m 

Telpa Nr.26 ar platību 3,3  kv.m 

3. Stāvā - 

Telpa Nr.31 ar platību 9,2 kv.m 

Telpa Nr.32 ar platību 31,0 kv.m 

Telpa Nr.33 ar platību 5,2 kv.m 

Telpa Nr.34 ar platību 15,3 kv.m. 

Telpa  - gaisa telpa, 

un nekustamā īpašuma daļai piekrītošo zemesgabalu 667 kv.m platībā. 

3. Noteikt, ka SIA „ENERGOLUX” ir tiesības nojaukt ēkas daļu, kas sastāv no 

iznomātajām telpām pirmajā stāvā Nr.11; 12; 13;14; 15, otrajā stāvā Nr. 20; 21; 22; 23; 

24; 25; 26, trešajā stāvā Nr. 31; 32; 33; 34 un gaisa telpas, kā arī, ka tam ir tiesības veikt 

rekonstrukciju, nojaucot esošās telpas un uzbūvējot no jauna koģenerācijas stacijas 

slapjās šķeldas noliktavu – kalti kā pastāvīgu īpašuma objektu. 

4. Pēc koģenerācijas stacijas nodošanas ekspluatācijā, veikt nepieciešamās darbības, lai būvi 

(katlu māja) sadalītu divās reālajās daļās – katlu māja un šķeldas noliktava –kalte. 

5. Noteikt zemes gabala ar kadastra apz. 6660 009 0398 (667 kv.m platībā) nomas maksu 

gadā 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 50,- 

(piecdesmit lati) gadā. Nomas maksa tikai par zemi maksājama no brīža, kad uzbūvēta 

šķeldas noliktava – kalte un ir saņemts būvvaldes akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

6. Lēmuma 5. punkts stājas spēkā, kad spēkā stājušies Salacgrīvas novada domes 2013. 

gada 20.marta saistošie noteikumi Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”. 

7. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomniekam ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms tiek 

uzsākti katlu mājas daļas nojaukšanas darbi, jāieskaita domes kontā drošības naudu, kuras 

apmērs ir vienāds ar nekustamā īpašuma vērtētāju noteikto nojaucamās ēkas tirgus 

vērtību, bet ne mazāk kā LVL 3000,- (trīs tūkstoši latu), kas ir kā nodrošinājums 

rekonstrukcijas un būvniecības darbu izpildei. 
 

Lēmums Nr.148. Iesniegumi uz 4 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

42.4. § 

Par projekta „Vingrosim pie jūras” iesniegšanu 

(ziņo M.Salmane) 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 



2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

veicināšanai” ar projektu „Vingrosim pie jūras”. 

2. Projekta kopējās izmaksas Ls 15599,57 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi 

lati un 57 santīmi). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 12892.21 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit 

divi lati un 21 santīms).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 11602.98 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Zvejnieku parka pārvaldnieka vietas 

izpildītāju Mārīti Salmani. 

 

Lēmums Nr.149.  

 

42.5. § 

Par projekta „Kultūrvēsturiska objekta apskates nodrošināšana Salacgrīvā” iesniegšanu 

(ziņo I.Zilvere) 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

veicināšanai” ar projektu „Kultūrvēsturiska objekta apskates nodrošināšana Salacgrīvā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas Ls 20085,42 (divdesmit tūkstoši astoņdesmit pieci lati un 42 

santīmi). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14000 (četrpadsmit tūkstoši lati).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12600 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu Zilveri. 

 

Lēmums Nr.150.  

 

 

 

42.6. § 

Par projekta „Kultūras iestādes – konkurētspējīgi brīvā laika pavadīšanas centri” 

iesniegšanu 

(ziņo P.Dzērve) 

 

 Pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 



un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

veicināšanai” ar projektu „Kultūras iestādes – konkurētspējīgi brīvā laika pavadīšanas 

centri”. 
2. Projekta kopējās izmaksas Ls 16940 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14000 (četrpadsmit tūkstoši lati).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12600 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas kultūras nama vadītāju Pārslu 

Dzērvi. 

 

Lēmums Nr.151.  

 

 

 

42.7. § 

Par projekta „Mūzikas un latviskuma pieejamība Salacgrīvas bibliotēkā” iesniegšanu 

(ziņo H.I.Podziņa) 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 

skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.rīcībā „Vietējo kopienu un 

saietu centru attīstība” ar projektu „Mūzikas un latviskuma pieejamība Salacgrīvas 

bibliotēkā”. 
2. Projekta kopējās izmaksas Ls 16940 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14000 (četrpadsmit tūkstoši lati).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12600 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju Hedvigu 

Inesi Podziņu. 

 

Lēmums Nr.152.  

 

 

 



42.8. § 

Par adreses „Rīgas iela 13” piešķiršanu jaunbūvei Salacgrīvas pilsētā 

 

Pamatojoties uz SIA „Firma Madara 89”, vienotais reģistrācijas Nr.40003115846, 

juridiskā adrese: Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes novads 2013.gada 18.martā 

Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/227) 15.03.2013. iesniegumu Nr.I-

1/164 par adreses piešķiršanu jaunbūvei Salacgrīvas pilsētā un 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, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – 

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

1. Piešķirt uz zemes gabaliem Salacgrīvā, Rīgas ielā 13 (kadastra apzīmējums 6615 003 

0075) un Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2 (kadastra apzīmējums 6615 003 0074) esošai 

jaunbūvei – tirdzniecības ēkai adresi: Rīgas iela 13, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

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.153. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

43. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 

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, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

S.Līsmane, V.Dance, J.Prīmanis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.154. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Protokolam pievienots domes sēdes dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:15. 



Kārtēja domes sēde – 2012.gada 24.aprīlī plkst.15:00. 

 

 

 

Sēdes vadītāji      Dagnis Straubergs 

 

 

 

 

 

 

       Skaidrīte Eglīte 

 

___________________ 

 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


