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LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 24.aprīlī                 Nr. 5 

  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

Ivo Īstenais   -nepiedalās (komandējums)  

Skaidrīte Eglīte - piedalās   

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - nepiedalās (darba pienākumi) 

Jānis Prīmanis - piedalās  

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, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas 

vadītāja, Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Sarma 

Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Maruta 

Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes 

lietu speciāliste, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada būvvaldes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule – 

Salacgrīvas novada būvvaldes galvenā arhitekte, būvvaldes vadītāja, Aivars Krūmiņš – 

Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Līga Zālīte – Salacgrīvas 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas 

mailto:dome@salacgriva.lv


centra vadītājs, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada 

domes izglītības speciāliste, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors 

Piedalās: A/S „Brīvais vilnis” pārstāves Z.Ekmane, V.Ozola, pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” vadītāja amata kandidāte D.Vilemsone 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

2. Par Salacgrīvas muzeja nolikuma apstiprināšanu 

3. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2013.-

2017.gadam apstiprināšanu 

4. Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

5. Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas 

lašu kauss 2013” nolikuma apstiprināšanu 

6. Par sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā Vidzemes piekrastes teritorijā  

7. Par sadarbības līguma slēgšanu par „Positivus festivall” rīkošanu 

8. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Salacgrīvā, nomas tiesību izsoles rīkošanu laika 

posmā no 2013.gada 19.jūlija līdz 21.jūlijam, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

9. Par cirsmu saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par cirsmu saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

12. Par privatizētās zemes izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances 

13. Par Salacgrīvas novada pašvaldībā esošo sociālo dzīvokļu statusu atcelšanu 

14. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Meža 

iela 14, Salacgrīvā atsavināšanu  

15. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4”- 4, 

Liepupē, Liepupes pagastā atsavināšanu  

16. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jūras ielā 4-10, 

Salacgrīvā atsavināšanu  

17. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, 

Salacgrīvā atsavināšanu  

18. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr. 45 „Par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Atlantijas ielā 1a-29, Salacgrīvā pieņemšanu 

dāvinājumā” 

19. Par dzīvokļa īpašuma [..] iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

20. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

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

piedziņu bezstrīda kārtībā no Normunda Zommera 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

25. Par ēku [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

26. Par adreses „Punči 1” piešķiršanu ēkai  Ainažu pagastā  

27. Par adreses „Mehanizācijas iela 8A” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā  

28. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā 

29. Par nosaukumu piešķiršanu un maiņu pašvaldības autoceļiem un ceļu zemēm Salacgrīvas 

novadā 

30. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

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

īpašumam [..] 



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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

34. Par atkritumu apsaimniekošanas jomas nozīmīguma izvērtēšanu 

35. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

36. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

37. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

38. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

39. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Liepupes ciemā 

40. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Tūjā 

41. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā  

42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - daļas zemes gabala „Lakači”, Salacgrīvas pagastā 

zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

43. Par nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Ganību ielā 4 daļas – zemes gabala nomas līguma 

laušanu  

44. Par 2002.gada 20.novembrī noslēgtā zemesgabala nomas līguma Nr. JP-003 pārjaunojumu  

45. Par zemes iznomāšanu Grīvas ielā 6, Blaumaņa ielā 8 , Tērces ielā 10 un Tērces ielā 22, 

Salacgrīvā un nomas līgumu slēgšanu 

46. Par pašvaldības zemes gabalu „Pašvaldības ābeļdārzs”, Ezera ielā 11, Liepupē un Rīgas 

iela 7, Tūjā  iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu  

47. Par daļu  zemesgabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

48. Par daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Upenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un 

nomas līgumu slēgšanu 

49. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala „Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

50. Par Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” projekta „Nāc un radi” 

līdzfinansēšanu 

51. Par biedrības „Zviedru ceļš” projekta „Iepazīsim Salacgrīvas novadu” līdzfinansēšanu 

52. Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru tikšanās skvēra izveide” līdzfinansēšanu 

53. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

54. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

55. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

56. Par projekta „Brīvdabas estrāde – vieta, kur priecājas sirds, veldzējas acis, atpūšas prāts” 

iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” 

57. Par projekta „Tūjas zinību centra izveide” iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda 

pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 

58. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2013.gada 12.-13.jūlijā 

59. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

60. Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

61. Par pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas atbrīvošanu no vadītājas amata un 

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

62. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 486 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

63. Papildus darba kārtības jautājumi: 

1.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā „Tērces iela 2, Tērces iela 4” sadalīšanu 



2. Par pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja iecelšanu amatā 
 

64. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

Informācija  

1. Pārskats par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gabala, Azerbaidžānā 

 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 63 

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties 2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, V.Dance, G.Šmits balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

1. Sabīne Čekaļina – pārstāvis no Ainažiem 

2. Ilze Jēkabsone – pārstāvis no Ainažiem 

3. Samanta Vikmane – pārstāvis no Liepupes 

4. Uģis Ozols - pārstāvis no Liepupes 

5. Nadīna Paegle – pārstāvis no Salacgrīvas 

6. Kristīne Rozmiaņeca - pārstāvis no Salacgrīvas 

7. Kaspars Neimanis- pārstāvis no Salacgrīvas 

8. Gints Šmits – domes deputātu pārstāvis 

9. Marta Dance – jaunatnes lietu speciālists 

10. Antra Paegle – izglītības speciālists 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr. 531 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” 

(protokols Nr. 15; 6.§).  

 

Lēmums Nr.155.  

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas muzeja nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2013.gada 

15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa Finanšu 

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

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” 

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

 



1. Apstiprināt Salacgrīvas muzeja nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.349 „Par 

Salacgrīvas muzeja nolikuma apstiprināšanu” (Protokols Nr. 9; 21.§). 

 

Lēmums Nr.156. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

3. § 

Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2013.-

2017.gadam apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.532 „Muzeju 

akreditācijas noteikumi”, saskaņā ar 2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju 

2013.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.157. Pielikums uz 25 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atcelt ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada 21.aprīļa lēmumu Nr.118 

(protokols Nr.6-§-1) apstiprināto „Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumu”. 

 

Lēmums Nr.158. Pielikums uz 8 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas 

lašu kauss 2013” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.26 „Nolikums „Par licencēto 

makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS 

„SALACA I”)”, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri 

„Salacgrīvas laša kausa 2013” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atbildīgie par sacensību organizēšanu biedrība „Makšķernieku klubs „Salackrasti””.  



 

Lēmums Nr.159. Pielikums uz 1 lp., saskaņojuma dokuments uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā Vidzemes piekrastes teritorijā 

 

Saskaņā ar 2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta komitejas un 2013.gada 

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

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, 

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

 

1. Slēgt vienošanos par sadarbību (saskaņā ar pielikumu) ar Vidzemes piekrastes 

pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi par tūrisma attīstības veicināšanu Vidzemes 

piekrastes teritorijā, virzot Vidzemes piekrasti atbilstošos mērķtirgos, kā vienotu tūrisma 

galamērķi. 

 

Lēmums Nr.160. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par sadarbības līguma slēgšanu par „Positivus festivall” rīkošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

I.Balode izsaka priekšlikumu papildināt līguma projektu ar nosacījumu, ka teritorijas nodošanas 

pieņemšanas akts jāparaksta arī pirms pasākuma, nevis tikai pēc. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem pielikumā Nr.1 

„Sadarbības līgums”, papildinot tā 2.punktu ar apakšpunktu Nr.2.1.8 sekojošā redakcijā: „saskaņā 

ar šī Līguma noteikumiem katru gadu Festivāla teritoriju nodot Uzņēmējam nomā ar nodošanas 

pieņemšanas aktu, kurā fiksēts Festivāla teritorijas stāvoklis.” 

 

Lai veicinātu Salacgrīvas pašvaldības atpazīstamību, palielinātu pašvaldības reklāmu masu 

mēdijos, sekmētu plašākas sabiedrības interesi par pilsētu, veicinātu tūristu pieplūdumu pilsētai 

un sekmētu daudzpusīgas, aktīvas un interesantas vides veidošanos pilsētā, kā arī ņemot vērā to, 

ka atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības 

funkcijām ir atbalstīt kultūras pasākumu norisi un to attīstību savā teritorijā, kā arī, pamatojoties 

uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3punktu, 

30.10.2007. MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 

2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

1. Slēgt sadarbības līgumu uz 10 gadiem par starptautiski populārās mūzikas festivāla 

„Positivus festivall” rīkošanu Salacgrīvas pašvaldībā. 

2. Apstiprināt sadarbības līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Sadarbības līguma darbības laikā katru gadu nodot SIA „Positivus grupa” nomā daļu no 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 31E, zemes vienības kadastra apz. Nr. 6615 001 

0078( 9,8550 ha platībā), nekustamo īpašumu Sporta iela 4, kadastra Nr. 6615 001 0035, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 001 0035 (9,6830 ha platībā) un nekustamo īpašumu – zemes gabalu 

Pērnavas iela 31A, kadastra Nr. 6615 001 0014, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0014 

(0,5650 ha platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.2, festivāla „Positivus festivall” organizēšanai no 

attiecīgās dienas plkt.9.00, kura iestājas 5 (piecas) dienas pirms festivāla pirmās dienas līdz 

attiecīgās dienas plkst.23.00, kura iestājas 1 (vienu) dienu pēc festivāla pēdējās dienas. 



4. Noteikt nomas maksu LVL 1500,- (viens tūkstotis pieci simti latu). Papildus nomas 

maksai maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.161. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

8. § 

Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Salacgrīvā, nomas tiesību izsoles rīkošanu laika 

posmā no 2013.gada 19.jūlija līdz 21.jūlijam, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

1. Zemes gabals Tērces ielā 8, kadastra Nr. 6615 002 0089 ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000211307 

(pielikums Nr.1). 

2. Zemes gabals Pērnavas ielā 30, kadastra Nr. 6615 010 0071, zemes vien. kad. apz. 6615 

002 0127, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000464610 (pielikums Nr.2). 

3. Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079, kas reģistrēts zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 998 (pielikums Nr.3). 

4. Zemes gabals Pērnavas iela, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada 

19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai 

piekritīgs (pielikums Nr.4). 

5. Zemes gabals Pērnavas iela 19, kadastra Nr. 6615 001 0051, kas reģistrēts zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000442509 (pielikums Nr.5). 

6. Zemes gabals Viļņu iela 18, kadastra Nr. 6615 004 0114, kas reģistrēts zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000076545 (pielikums Nr.6). 

7. Zemes gabals Vidzemes ielā 31, kadastra Nr. 6615 006 0135, kas reģistrēts zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000309976 (pielikums Nr.7). 

8. Zemes gabals Valmieras ielā 10, kadastra Nr. 6615 006 0113, kas reģistrēts zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000233484 (pielikums Nr.8). 

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

kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, 

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

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

9.1.Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli, par zemes gabalu iznomāšanu laika posmā no 

2013.gada 19.jūlija līdz 21.jūlijam zemes gabaliem; 

 

9.1.1. Tērces ielā 8, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0089 2440 kv.m platībā 

(pielikums Nr.1); 

9.1.2. Pērnavas ielā 30, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0127 5820 kv.m platībā 

(pielikums Nr.2); 

9.1.3. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079 1800 kv.m un 260 kv.m 

platībā (pielikums Nr.3).; 

 9.1.4. Pērnavas iela, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070 500 kv.m platībā 

(pielikums Nr.4); 

9.1.5. Pērnavas iela 19, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0051 1600 kv.m platībā 

(pielikums Nr.5); 

9.1.6. Viļņu iela 18, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114  2125 kv.m un 5660 

kv.m platībā (pielikums Nr.6); 

9.1.7. Vidzemes ielā 31, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135 9080 kv.m un 

11022kv.m platībā (pielikums Nr.7); 

9.1.8. Valmieras ielā 10, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0113 2623 kv.m un 

2262kv.m platībā (pielikums Nr.8). 

 

9.2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.9. 



9.3. Noteikt vienas iznomājamās zemes gabala vienības izsoles sākumcenu trīs dienām LVL 30 

(trīsdesmit lati). 

9.4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības nodokli.  

9.5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem, saskaņā ar pielikumu Nr. 10. 

9.6. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.11. 

 

 

Lēmums Nr.162. Pielikumi uz 15 lp. pievienoti protokolam. 

 

9. § 

Par cirsmu saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23. janvāra lēmumu Nr.10 „Par 

cirsmu izsoles saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2013.gada 5.martā notikušās izsoles un Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas sēdes protokoliem, saskaņā ar 2013.gada 

17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā. 

1.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 2013.gada 5.marta 

izsoles protokoliem Nr.1;3,4; 5 noslēgt pirkuma līgumu par 

353.kvartāla, nogabala Nr.29 kailcirtes pārdošanu par Ls 5621,00, 

354.kvartāla, nogabalu Nr. 1;4;5;10;11 kailciršu pārdošanu par Ls 22 616,00, 

354.kvartāla nogabala Nr. 3 kailcirtes pārdošanu par Ls 1529,00, 

354.kvartāla nogabala Nr. 14 kailcirtes pārdošanu par Ls 3080 [..]. 

 

1.2. Saskaņā ar pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 2013.gada 5.marta 

izsoles protokoliem Nr.2 un Nr.7 noslēgt pirkuma līgumu par 

353.kvartāla, nogabalu Nr. 33;41 kailciršu pārdošanu par Ls 9306,00, 

354.kvartāla, nogabala Nr.29 kailcirtes pārdošanu par Ls 1298,00 [..]. 

 

1.3. Saskaņā ar pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 2013.gada 5.marta 

izsoles protokolu Nr.6 noslēgt pirkuma līgumu par 354.kvartāla, nogabalu Nr. 17; 23 kailciršu 

pārdošanu par Ls 23 364 [..]. 

 

Lēmums Nr.163.  

 

10. § 

Par cirsmu saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20. februāra lēmumu Nr.41 „Par 

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

apstiprināšanu”, 2013.gada 5.aprīlī notikušās izsoles un Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas sēdes protokoliem Nr. 9; 10; 11; 12 un 13, 

saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā. 

1.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 2013.gada 5.aprīļa 

izsoles protokoliem Nr. 9; 10; 11; 12 un 13, noslēgt pirkuma līgumu par 



1.kvartāla, nogabalu Nr.1; 2; un 10 kailciršu pārdošanu par Ls 9070,00 

1.kvartāla, nogabala Nr. 6 kailcirtes pārdošanu par Ls 5650,00 

1.kvartāla nogabalu Nr. 4; 12; 13; un 20 kailcirtes pārdošanu par Ls 11 350,00 

2.kvartāla nogabala Nr. 3 kailcirtes pārdošanu par Ls 8170,00 

2.kvartāla nogabala Nr. 10 un 11 kailciršu pārdošanu par Ls 6730,00 [..] 

 

Lēmums Nr.164.  

 

 

11. § 

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

atzīšanu par nenotikušu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr. 611 „Par 

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

pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, pielikuma 

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

6.13.1.punktu un 2013.gada 12.marta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 

atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr. 8, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

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

par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.165.  

 

 

12. § 

Par privatizētās zemes izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”, saskaņā 

ar 2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances privatizēto zemi, kas atrodas zem daudzdzīvokļu 

mājas Salacgrīvā, Sila ielā 17, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0090 (2436 kv.m platībā).  

 

Lēmums Nr.166.  

 

 

 

13. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldībā esošo sociālo dzīvokļu statusu atcelšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Ņemot vērā Sociālā dienesta atzinumu par sociālo dzīvokļu statusu izvērtēšanu, balstoties 

uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, 

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

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt sociālo dzīvokļu statusus sekojošiem pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem: 



 

1.1. „Jaunieši 2” dzīv.1, Liepupes pagasts; 

1.2.  „Mednieki” dz. 4, Salacgrīvas pagasts; 

1.3. Smilšu iela 56-3, Salacgrīva; 

1.4. „Salacas” dz.5, Salacgrīvas pagasts. 

 

Lēmums Nr.167. Sociālā dienesta atzinums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

14. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Meža 

iela 14, Salacgrīvā atsavināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Meža ielā 14, kadastra Nr. 6615 005 0026, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 005 0125 (1600 kv.m platībā) ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, 

kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000456910. 

 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

 

2. Ņemot vērā 2013.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā, Meža ielā 14, kadastra Nr. 6615 005 0026, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 

0125 (1600 kv.m platībā). 

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

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

īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.168.  

 

15. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4”- 4, Liepupē, 

Liepupes pagastā atsavināšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

1. Nekustamais īpašums „Liepupe 4” - 4, kadastra Nr. 6660 900 0079 sastāv no dzīvokļa ar kopējo 

platību 74,2 kv.m un 742/2488 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 

kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.488-4. 

2. Ņemot vērā 2013.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 



2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Liepupe 4” - 4, kadastra Nr. 6660 900 0079, Liepupē, Liepupes pagastā.  

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

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

īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.169.  

 

16. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jūras ielā 4-10, 

Salacgrīvā atsavināšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Jūras ielā 4-10, kadastra Nr. 6615 900 0720 sastāv no dzīvokļa ar kopējo 

platību 35,9 kv.m un 359/3479 kopīpašuma domājamās daļas no būves (ar kadastra apz.6615 009 

0035 001) un 359/3479 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (ar kadastra apz. 6615 009 0035), 

kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.935 10. 

2. Ņemot vērā 2013.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā, Jūras ielā 4-10, kadastra Nr. 6615 900 0720.  

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

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

īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.170.  

 

17. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, 

Salacgrīvā atsavināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1. Nekustamais īpašums Atlantijas ielā 1A-29, kadastra Nr. 6615 900 0725 sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 35 kv.m un 350/24168 kopīpašuma domājamās daļas no būves (ar kadastra apz. 

6615 010 0007 001), kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1217 29. 

2. Ņemot vērā 2013.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1A-29, kadastra Nr. 6615 900 0725.  

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

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

īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 



2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr. 171. 

 

18. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr. 45 „Par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Atlantijas ielā 1a-29, Salacgrīvā pieņemšanu 

dāvinājumā” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

   

1. Papildināt lēmumu ar punktu 2.5 un izteikt to šādā redakcijā: 

„2.5. Segt komunālo maksājumu parādu 599.01Ls (pieci simti deviņdesmit deviņi lati 

01 santīms) no pašvaldības budžeta līdzekļiem”.  

 

Lēmums Nr.172.  

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma [..] iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

[..] 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta 

otrās daļa 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Publisko iepirkumu 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, un ņemot vērā 2013.gada Attīstības un Finanšu komiteju 

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

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iegādāties pašvaldības īpašumā dzīvokli [..] par pirkuma cenu LVL 6 700 (seši tūkstoši septiņi 

simti lati). 

 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu tirgus novērtējuma veikšanu, kā arī 

nepieciešamās izmaksas - valsts nodevu un pārējos izdevumus, kas saistīti ar tā nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar dzīvokļa īpašnieku par iepriekš minētā dzīvokļa iegādi. 

 

Lēmums Nr.173.  

 

20. § 

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 17.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

anulēt [..], 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.174. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 

lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

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 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..], papildus 26.09.2012 Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 454 lemtajai 

piedzenamajai parāda summai Ls 19.66 (deviņpadsmit lati un 66 santīmi) nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda starpību  Ls 8.27, tai skaitā: pamatparādu Ls 5.00 un nokavējuma 

naudu Ls 3.27, 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 Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības 

iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma. darbību.  

Lēmums Nr.175.  

 

22. § 

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, saskaņā ar Finanšu komitejas 2013. gada 17.aprīļa atzinumu, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 119.55, tai skaitā: pamatparādu Ls 

85.82 un nokavējuma naudu Ls 33.73, 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.176. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

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 saskaņā ar Finanšu komitejas 2013. gada 17.aprīļa atzinumu, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 21.59, tai skaitā: pamatparādu Ls 

17.96 un nokavējuma naudu Ls 3.63, 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.177. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

(ziņo G.Paegle) 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010. 

saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

Salacgrīvas novadā" (izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma 

"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu) punktu 2.3. un punktu 3.9. un saskaņā ar 

2013. gada 17. aprīļa finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

Piešķirt [..] nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no nekustamā 

īpašuma nodokļa aprēķina summas nekustamā īpašuma [..] par 2013. taksācijas gadu.  

 



 

Lēmums Nr.178. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par ēku [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

 

Pamatojoties uz [..] dzīvojoša [..] pilnvarotās personas [..] 2013.gada 5.aprīlī Salacgrīvas 

novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.2/287) 04.04.2013. iesniegumu par ēku uzturēšanai 

nepieciešamās zemes platības noteikšanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdes atzinumu, kā arī likuma „Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves), 

kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, ierakstāmas pievienojot likumos 

noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala platības apstiprināšanu, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt ēku (būvju), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala platību 0,1505 ha, 

saskaņā ar pielikumu.  

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

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

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.179. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums 3 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

26. § 

Par adreses „Punči 1” piešķiršanu ēkai  Ainažu pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] 2013.gada 12.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar 

reģ.Nr.3-16.1/295) 12.04.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkai Ainažu pagastā un 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 17.aprīļa 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”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

1. Piešķirt uz zemes gabala [..] ar kadastra apzīmējumu [..] jaunuzceltajai ēkai – 

lopbarības uzglabāšanas šķūnim adresi: Punči 1, Ainažu pagasts, Salacgrīvas 

novads, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.180. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

27. § 

Par adreses „Mehanizācijas iela 8A” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] 2013.gada 2.aprīlī Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta 

pārvaldē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/279) 02.04.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu 



elektrotransformatora ēkai Liepupes pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 17.aprīļa 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”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr.[..] nosaukumu „Mehanizācijas iela 

8A” un tā sastāvā esošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tā esošai 

elektrotransformatora ēkai adresi: Mehanizācijas iela 8A, Liepupe, 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.181. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdes 

atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 

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

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

plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

1. Mainīt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6672 008 0025 un uz tā esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6672 008 

0025 001, 6672 008 0025 002, 6672 008 0025 003, 6672 008 0025 004, 6672 008 0025 

005, 6672 008 0025 006 adresi no: Einbūti, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Einblūti, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads un zemes gabalam ar 

kadastra apzīmējumu 6672 008 0026 piešķirt nosaukumu „Einblūti”.  

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.182. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par nosaukumu piešķiršanu un maiņu pašvaldības autoceļiem un ceļu zemēm Salacgrīvas 

novadā 

(ziņo D.Būmane) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdes 

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

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

ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 



mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek 

izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt pašvaldības autoceļiem un ceļu zemēm Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā un 

Salacgrīvas pagastā nosaukumus: 

1.1. ar kadastra Nr. 6625 001 0055, kadastra apzīmējumu 6625 001 0055, nosaukumu: 

„Ceļš uz Vietniekiem”. 

1.2.ar kadastra Nr. 6625 001 0067, kadastra apzīmējumu 6625 001 0067, nosaukumu: 

„Mazozolu ceļš”. 

1.3.ar kadastra Nr. 6625 002 0176, kadastra apzīmējumu 6625 002 0176 nosaukumu: 

„Ceļš uz Jasmīniem”, izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Ceļš uz Jasmīniem” kas sastāvēs 

no vienas zemes vienības ar kadastra apz. 6625 002 0176. 

1.4.ar kadastra Nr. 6625 002 0309, kadastra apzīmējumiem 6625 002 0309 un 6625 002 

0313 nosaukumu: „Varžu ceļš”. 

1.5. ar kadastra Nr. 6625 002 0319, kadastra apzīmējumiem 6625 002 0319 un 6625 002 

0448 nosaukumu: „Ceļš uz Saulītēm”.  

1.6.ar kadastra Nr. 6625 002 0335, kadastra apzīmējumu 6625 002 0335 nosaukumu: 

„Meža ceļš”. 

1.7.ar kadastra Nr. 6625 003 0409, kadastra apzīmējumu 6625 003 0409 nosaukumu: 

„Lūši - Viesturi”. 

1.8.ar kadastra Nr. 6625 003 0427, kadastra apzīmējumu 6625 003 0427 nosaukumu: 

„Kļavas - Mežmalas”. 

1.9.ar kadastra Nr. 6625 003 0448, kadastra apzīmējumu 6625 002 0448 nosaukumu: 

„Ceļš uz Ķiršiem”. 

1.10.ar kadastra Nr. 6625 003 0449, kadastra apzīmējumiem 6625 003 0449 un 6625 003 

0499 nosaukumu: „Jaunmailītes – Līčupītes” un pievienot abas zemes vienības (ar kadastra apz. 

6625 003 0449 un 6625 003 0499) jau esošam īpašumam ar kadastra Nr. 6625 003 0406 

(„Jaunmailītes – Līčupītes”), izveidojot vienu īpašumu, kas sastāvēs no trīs zemes vienībām ar 

kadastra apz. 6625 003 0406, 6625 003 0449 un 6625 003 0499. 

1.11.ar kadastra Nr. 6625 003 0451, kadastra apzīmējumu 6625 002 0451 nosaukumu: 

„Ceļš uz Dārziņiem”. 

1.12.ar kadastra Nr. 6625 002 0272, kadastra apzīmējumiem 6625 002 0272, 6625 002 

0316, 6625 002 0317, 6625 002 0365, 6625 002 0366 nosaukumu: „Dzelzceļš”. 

1.13.ar kadastra Nr. 6625 002 0464, kadastra apzīmējumu 6625 002 0464 nosaukumu: 

„Silāju ceļš”. 

1.14.ar kadastra Nr. 6625 003 0457, kadastra apzīmējumu 6625 003 0457 nosaukumu: 

„Dzelzsceļš  1”. 

1.15.ar kadastra Nr. 6672 007 0247, kadastra apzīmējumu 6672 007 0247 nosaukumu: „ 

Rīgas ielas ceļš”. 

1.16.ar kadastra Nr.6660 005 0092, kadastra apzīmējumu 6660 005 0092 nosaukumu – 

„Raunīši - Mežciems” un pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6660 005 0092 jau 

esošam īpašumam ar kadastra Nr. 6660 002 0064 (Raunīši – Mežciems), izveidojot vienu 

īpašumu, kas sastāvēs no trīs zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 005 0092, 6660 002 0064 un 

6660 005 0085. 

 

2.Atdalīt no īpašuma ar kadastra Nr. 6625 002 0309 „Varžu ceļš”, zemes vienību ar kadastra apz. 

6625 002 0325, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu: „Mežmaļu ceļš”, kā arī noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, NĪLM 

kods 1101. 

3.Atdalīt no īpašuma ar kadastra Nr. 6625 002 0309 „Varžu ceļš”, zemes vienību ar kadastra apz. 

6625 002 0340, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu: „Ceļš uz Avotlejām”, kā arī 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, 

NĪLM kods 1101. 



4.Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Jānim Bergam aktualizētos pašvaldības bilancē 

esošos ceļu un ielu sarakstus, sagatavot un iesniegt reģistrācijai līdz 2013.gada 31.maijam VAS „ 

Latvijas valsts ceļi” Limbažu nodaļā. 

 

5.Atskaiti par dotā uzdevuma izpildi ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Jānim Bergam 

iesniegt izpilddirektoram Jānim Cīrulim. 

 

Lēmums Nr.183.  

 

 

30. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..] 2013.gada 5.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-

16.1/288) 04.04.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 17.aprīļa 

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

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

ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek 

izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 2,6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Arvenses”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 

 (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā 

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.184. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu Salacgrīvas novada 

dome, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

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

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

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajam zemes 

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

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 



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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

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

plāna pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.185. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

32. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo V.Krūze) 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/290) 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 

17.aprīļa sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „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 9.06 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) 9.06 ha platībā; 

 

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

rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 14.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 2.3 ha 

platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 11.7 ha 

platībā. 

 

Lēmums Nr.186. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/304) 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 

17.aprīļa sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „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 2,2 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 1,49 ha 

platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 0,71 ha platībā. 

 

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

rezultātā izveidotajai 2.zemes vienībai 7,6 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

lietošanas mērķus:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 1,84 ha 

platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 5,76 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.187. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

34. § 

Par atkritumu apsaimniekošanas jomas nozīmīguma izvērtēšanu 

(ziņo A.Krūmiņš, J.Cīrulis) 

 

Ministru Kabineta 2013.gada 26.februāra sēdē (protokols Nr.11, 35.paragrāfs), kurā tika 

apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam noteikts, ka katra 

pašvaldība pati pieņem lēmumu par to, vai atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski 

svarīga nozare. 

Latvijas Republikas Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 2012.gada 27.decembra 

revīzijas ziņojumā Nr.5.1-2-40/2011 sadaļā „Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi” 

58.punktā teikts, ka normatīvajos aktos nav noteikts vispārējs valsts vai pašvaldību stratēģiski 

svarīgu nozaru uzskaitījums, kā arī tas, vai stratēģiski svarīga nozare var būt valsts vai pašvaldības 

līmenī. Jēdziens „stratēģiski svarīga nozare” ir galēji atklāts juridisks jēdziens (ģenerālklauzula). 

Tiesību teorijā ir atzīts, ka ģenerālklauzula ir jēdziens, kurš tiesību normas piemērotājam 

jāpiepilda ar noteiktu saturu, lai to vispār varētu konkrētajā gadījumā piemērot. Savukārt minētā 

avota 59.punktā noteikts, ka lai konstatētu, vai normatīvajā aktā noteiktais ierobežojums ir 

attiecināms uz konkrēto komercdarbību, pašvaldībai ir jākonkretizē un jāaizpilda ģenerālklauzulas 

saturs, t.i., jāraksturo tie faktori, kas pierāda, ka konkrētā nozare, kurā darbojas kapitālsabiedrība, 

ir stratēģiski svarīga. Pašvaldībai stratēģiski svarīgas nozares būtu jādefinē politikas plānošanas 

dokumentos, lai tās rīcība atbilstu apstiprinātajām politikas pamatnostādnēm. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto 

tiesību jomā darbojas:  

1) Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) Sniedzot pakalpojumus; 

3) Veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā 

likuma 88.panta pirmajā daļā: 

1) Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 



2) Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) Stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) Jaunā nozarē; 

5) Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 

Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības 

veikšanai publiska persona (publiskas personas) dibina kapitālsabiedrību. 

Kā norādīts Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā, tad valsts iesaistīšanās 

komercdarbībā nav vēlama, jo valsts darbības mērķis nav gūt peļņu no komercdarbības, bez tam 

valsts iesaistīšanās komercdarbībā rada tirgus izkropļojuma risku. (Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma koncepcija. URL: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/prezentacijas/20.pdf, skatīts 

2013.gada 8.martā.) 

 Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību 

kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās 

funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota 

attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā 

likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas 

kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to 

pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību 

jomā, iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punktu pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 

apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un 

reģionālos plānus. Šī panta daļas pārējos punktos ir norādīts detalizēts pašvaldību funkciju 

uzskaitījums atkritumu apsaimniekošanas jomā.  

 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gada 5.lapaspusē norādīts, ka 

Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides 

aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. 

Plāna izstrāde konkrētai tautsaimniecības nozarei apliecina konkrētās nozares īpašo 

nozīmīgumu kopējā valsts tautsaimniecība sistēmā. Kā norādīts Satversmes tiesas 2012.gada 

6.decembra spriedumā lietā Nr.2012-01-01, „Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas 

noteikumu 12. punkta, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot normatīvos aktus 

par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”, (skat. sprieduma 19.lpp), tad atkritumu 

apsaimniekošanas joma ir īpaši svarīga sabiedrības labklājības nodrošināšanai. 

Latvijā vēsturiski atkritumu apsaimniekošanas organizēšana ir bijusi noteikta kā viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām. Tādēļ pašvaldības ir veikušas būtiskus ieguldījumus 

infrastruktūrā, uzņemoties arī ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti arī valsts galvojumi. 

Attiecībā uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu kopējais pašvaldību un 

tās īpašumā esošo komersantu, tajā skaitā SIA „ZAAO”, VRN 44103015509, veikto ieguldījumu 

apmērs sastāda LVL 11,50 milj., kas sastāv pašvaldību naudas un mantas ieguldījumiem 

sabiedrības pamatkapitālā LVL 1.3 milj. un sabiedrības ieguldījumiem pamatlīdzekļos LVL 10,17 

milj. atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūras izveidē un uzturēšanā. Konkrētajā 

gadījumā svarīgi ir ņemt vērā, ka šīs investīcijas ir veiktas stingrā saskaņā ar tajā brīdī spēkā 

esošajiem nacionālajiem un reģionālajiem nozares plānošanas dokumentiem, kuros paredzēts, ka 

http://www.mf.llu.lv/uploads/File/prezentacijas/20.pdf


SIA „ZAAO” veic gan sadzīves atkritumu savākšanu, gan to apglabāšanu, gan organizē atkritumu 

dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu. Ievērojot apstākli, ka investīciju veikšana nav bijusi 

kampaņveidīga, bet pamatota ar politikas plānošanas dokumentā noteiktām prioritātēm, turklāt nav 

pamata apšaubīt to veikšanas lietderību, secināms, ka veiktās investīcijas ir izdarītas ekonomiski 

un stratēģiski pareizi. 

Kā izriet no SIA „ZAAO” sniegtās informācijas, tad turpmāko 7 gadu laikā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā, nodrošinot tās atbilstību ES izvirzīto mērķu 

prasībām ir nepieciešams ieguldīt aptuveni LVL 1.8 milj., ko šī sabiedrība ir gatava darīt, 

piesaistot arī ES fondu finansējumu. Uz iespēju piesaistīt ES fonu finansējumu norāda gan 

Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2014.-2020.gadam, gan Atkritumu apsaimniekošanas valsts 

plānā 2013.-2020.gadam norādītais, ka konkrētajai nozarei būs pieejams publiskais finansējums. 

Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam ir norādīts uz būtisku 

pašvaldību lomu valstij saistošo no ES tiesību aktiem izrietošo mērķu sasniegšanā. No minētā 

izriet, ka tieši pašvaldību uzdevums būs nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības 

efektivitāti laika posmā līdz 2020.gadam un tās  efektivitātes nodrošināšanai šajā jomā ir veicamas 

ievērojamas investīcijas.  

 Svarīgi būtu atzīmēt, ka līdz SIA „ZAAO” darbības uzsākšanai reģionā darbojās 104 

izgāztuves un atkritumu savākšanas pakalpojums bija pieejams pārsvarā pilsētu un pagastu centru 

iedzīvotājiem, bet ne visiem reģiona iedzīvotājiem. Uzsākot SIA „ZAAO” darbību, tika likvidētas 

esošās legālās un nelegālās izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā, izveidots jauns, videi drošs cieto 

sadzīves atkritumu poligons, kā arī ieviesta atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēma, kas 

nodrošina ar kvalitatīvu un daudzpusīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan pilsētas, 

gan lauku teritoriju iedzīvotājus, nogādājot savāktos sadzīves atkritumus apglabāšanai videi drošā 

poligonā „Daibe” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Atbilstoši 2006.gada 26.septembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 797 ”Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam” kopš 2005. gada 1. janvāra poligons „Daibe” ir 

vienīgā visu Ziemeļvidzemes reģionā radīto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta. 

No minētā secināms, ka šādā veidā attiecībā uz atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu 

konkrētajā tirgus daļā – Ziemeļvidzemes reģionā, veidojas dabiskais monopols, savukārt līdz SIA 

„ZAAO” dibināšanai tirgus nespēja nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. 

 Turklāt, jāņem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē ir 

tieši saistīta ar valsts pienākumu aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās 

saglabāšanu un uzlabošanu. Nepietiekami organizētas atkritumu apsaimniekošanas gadījumā var 

tikt apdraudētas Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka pamattiesības. Ir konstatēts, ka SIA 

„ZAAO” darbības laikā ir krasi samazinājies to vietu skaits reģionā, kur atklāta nelegāla atkritumu 

izgāšana. Tas apliecina pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un tās 

labvēlīgo ietekmi uz vides kvalitāti reģiona teritorijā, jo nepilnīga atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma saņemšanas gadījumā vienā pašvaldībā, atkritumu plūsma gan legāli, gan nelegāli 

var novirzīties uz blakus pašvaldību teritoriju, tā radot papildus slodzi tās dienestiem. Tādējādi, 

iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā reģiona teritorijā, 

SIA „ZAAO” spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu. Zinātnē (skat. 

http://www.diena.lv/arhivs/svarigako-nozaru-meklejumos-13515602) ir atzīta tēze, ka, lai sauktos 

par „stratēģisku”, nozarei ir jārada sociāli labumi sabiedrībai, nevis tikai jādemonstrē pievienotās 

vērtības lielums. Stratēģiskas nozares ir „labas” nozares tautai. Proti, tādas, kas veicina 

nodarbinātību, nerada draudus vides kvalitātei un uzlabo infrastruktūru valstī, piemēram, ceļus, 

interneta pieejamību. Atkritumu apsaimniekošana ir uzskatāma par nozari, kas atbilst šiem 

kritērijiem, jo kvalitatīvi ieviesta atkritumu apsaimniekošanas sistēma ne tikai nodrošina 

iedzīvotāju vajadzību īstenošanu, bet sekmē apkārtējā vides stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu. 

Konkrētajā gadījumā, veiktās investīcijas un izveidotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmā ir vērtējama kā stratēģiski svarīga ne tikai Salacgrīvas novada pašvaldības kontekstā, bet 

visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona līmenī, jo tieši pateicoties reģionālai 

pieejai atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā ir izdevies nodrošināt, ka visiem reģiona 

iedzīvotājiem un komersantiem neatkarīgi no to atrašanās vietas ir iespējams nodrošināt vienādas 

kvalitātes atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Tieši šādas sistēmas saglabāšana ir vitāli 

nozīmīga pašvaldībai noteikto mērķu sasniegšanai. 



Atkritumu apsaimniekošanas kā stratēģiski svarīgas nozares noteikšanas rezultātā 

pašvaldība saglabā tiesības organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējā formā – 

saglabājot dalību SIA „ZAAO”, taču tas neizslēdz iespēju nākotnē piemērot arī publiskā 

iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 

izvēlei. No minētā izriet, ka konkrētās nozares definēšana par stratēģiski svarīgu pati par sevi 

nerada šķēršļus konkurences veicināšanai šajā nozarē. Vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka SIA „ZAAO” 

ir uzskatāma par pasūtītāju Publisko iepirkumu likuma izpratnē, visi iepirkumi tās darbības 

nodrošināšanai ir veicami saskaņā ar norādīto tiesību aktu, kas pats par sevi jau nodrošina 

konkurences veicināšanu. 

 Pamatojoties uz 2013.gada 26.februāra Ministru kabineta sēdes protokollēmumu 

(protokols Nr.11, 35.paragrāfs), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir Salacgrīvas novada pašvaldībai stratēģiski 

svarīga nozare. 

 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī un nav pārsūdzams. 

 

Lēmums Nr.188.  

35. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk 

tekstā – Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, 

starp nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Jūriņas”, īpašuma kadastra 

Nr.6660 001 0052, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 001 0052 un īpašumiem Liepupes 

pagasta, „Vecpeldes”, īpašuma kadastra Nr. 6660 001 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 

6660 001 0083, un Liepupes pagasta, „Vecpeldes-2”, īpašuma kadastra Nr. 6660 001 0051, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6660 001 0051, 1,5m platumā, 158m garumā, t.i., 237 m
2 

platībā ir 

paredzēts gājēju celiņš Nr.4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK 

noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina 

zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu, 2013.gada 17.aprīļa attīstības 

un finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, 

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

 

Ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.4 starp nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta „Jūriņas”, īpašuma kadastra Nr.6660 001 0052, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6660 001 0052, un nekustamiem īpašumiem Liepupes pagasta, 

„Vecpeldes”, īpašuma kadastra Nr. 6660 001 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 001 

0083, un Liepupes pagasta „Vecpeldes-2”, īpašuma kadastra Nr. 6660 001 0051, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6660 001 0051. Gājēju celiņu ierīkot pa iepriekš minēto nekustamo īpašumu 

kopējo robežu 1.5 m platumā, 158m garumā, t.i., 237 m
2
 saskaņā ar pielikumu. 

 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.189. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

36. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk 

tekstā – Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, 

starp nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta „Ieviņas”, īpašuma kadastra Nr. 

6660 003 0290, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 003 0290 un nekustamo īpašumu 

Liepupes pagasta „Ābolnieki 3”, īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0291, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6660 003 0291 1,5m platumā, 32,5m garumā, t.i., 48,75 m
2 

platumā ir paredzēts 

gājēju celiņš Nr.14. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu 

Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, 

kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu, 2013.gada 17.aprīļa attīstības un finanšu 

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

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” 

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

 

Ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.14 starp nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Ieviņas”, īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0290, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6660 003 0290 un nekustamo īpašumu Liepupes pagasta, 

„Ābolnieki 3”, īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0291, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 

003 0291. Gājēju celiņu ierīkot pa iepriekš minēto nekustamo īpašumu kopējo robežu 1.5 m 

platumā, 32,5m garumā, t.i., 48,75 m
2 
platumā saskaņā ar pielikumu. 

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.190. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

37. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk 

tekstā – Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, 

nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1” īpašuma kadastra Nr. 

6660 003 0015 ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0034 1,5m platumā 

un 77m garumā, t.i., 115,50 m
2 

platībā ir paredzēts gājēju celiņš Nr.13. Ņemot vērā iepriekš 

minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu 

atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un 

īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 

10.punktu, 2013.gada 17.aprīļa attīstības un finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 



ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.13 nekustamā īpašumā Salacgrīvas 

novada, Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1”, īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0015, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6660 003 0034, 1,5 m platumā, 77m garumā, t.i., 115,50 m2 platībā, saskaņā 

ar pielikumu.  

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.191. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

38. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk 

tekstā – Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, 

nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”, īpašuma kadastra Nr. 

6660 007 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 007 0040 8008, 1,5m platumā un 

56,5m garumā, t.i., 84,75 m
2 

platībā ir paredzēts gājēju celiņš Nr.27. Ņemot vērā iepriekš minēto 

un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības 

veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma 

lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 

10.punktu, 2013.gada 17.aprīļa attīstības un finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.27 nekustamā īpašumā Salacgrīvas 

novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”, īpašuma kadastra Nr. 6660 007 0040, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6660 007 0040 8008, 1,5m platumā un 56,5m garumā, t.i., 84,75 m2 platībā, 

saskaņā ar pielikumu. 

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.192. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Liepupes ciemā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Pamatojoties uz Liepupes ciema iedzīvotāju priekšlikumu par kravas transporta kustības 

ierobežošanu Liepupes ciemā un pamatojoties uz 2013.gada 12.aprīļa Komunālo jautājumu 

komitejas un 2013.gada 17.aprīļa Attīstības komitejas atzinumiem par satiksmes organizāciju 

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

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzstādīt aizlieguma zīmes Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” Liepupes 

pagasta Liepupes ciemā Muižas ielā krustojumā ar Pārupes ielu un valsts autoceļu Stūrīši- 

Jelgavkrasti- Lembuži, Skolas ielā krustojumā ar valsts autoceļu Stūrīši- Jelgavkrasti- 



Lembuži uz ceļa Noriņas- Mehāniskās darbnīcas krustojumā ar valsts autoceļu Stūrīši- 

Jelgavkrasti- Lembuži un Baznīca- Seķi, atbilstoši pielikumam.  

2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

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

saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā.    

 

Lēmums Nr.193. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

40. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Tūjā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Pamatojoties uz biedrības „Tūjaskrasts” 2013.gada 2.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/3) 

un saskaņā ar 2013.gada 12.aprīļa Komunālo jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa 

Attīstības komitejas atzinumiem par satiksmes organizāciju Tūjas ciemā, balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.206 „Dodiet ceļu” Liepupes pagasta, Tūjā, Kāpu ielas krustojumā ar 

Liedaga ielu  atbilstoši pielikumam Nr.1.  

2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr. 840 „Galvenais ceļa virziens” Liepupes pagasta, Tūjā, Rīgas ielā un 

Liedaga ielā pirms iebraukšanas krustojumā un uzstādīt ceļa zīmi Nr. 206 „Dodiet ceļu”  

Rīgas ielā pretī autobusa pieturai   atbilstoši pielikumam Nr.2. 

      3.   Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

4. Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam 

saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodrošināt to 

uzstādīšanu.  

 

Lēmums Nr.194. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41. § 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

S.Līsmane jautā, vai Liepupē ar apkuri viss ir kārtībā? 

J.Cīrulis informē, ka pirmo apkures sezonu SIA „ENERGOLUX” pakalpojumu Liepupē ir 

sniedzis, pieredze ir gūta. 

Ž.Andže informē, ka uz apkures sezonas beigām situācija stabilizējusies, sezona noslēgusies labi. 

S.Līsmane jautā par iespējām glabāt šķeldu pie katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā. 

J.Cīrulis informē, ka SIA „ENERGOLUX” piedāvājums ir saistīti sniegt pakalpojumu Liepupes 

katlu mājā un Salacgrīvas katlu mājā, izmantojot šķeldu, kas koģenerācijas stacijā tiks saražota. 

Panākta vienošanās ar SIA „ENERGOLUX”, ka līdz Liepupes koģenerācijas stacijas darbības 

uzsākšanai katlu mājā Tirgus ielā 7, Salacgrīvā pārbūve uz kurināšanu ar šķeldas netiks veikta. 

D.Straubergs norāda, ka jautājums par šķeldas glabāšanu būs jāskata tad, kad būs zināms konkrēts 

termiņš kurināšanas pārejai uz šķeldu. 

J.Cīrulis norāda, ka šķeldas glabāšanai ir vieta jau esošajā katlu mājas teritorijā.  

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir 

autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi, 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta 

ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība 



var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, 

veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

 Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto 

pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina 

energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var 

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

uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas 

paredzēts normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas 

noteikumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai 

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

ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants 

nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas 

noteikumus. 

Lai noskaidrotu un izvēlētos atbilstošāko personu deleģēšanas līguma slēgšanai, 

Salacgrīvas novada dome izsludināja konkursu „Deleģēšanas līguma slēgšanai par Siltumapgādes 

pakalpojuma nodrošināšanu no katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā” no likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošā 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanai, t.i., nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

siltumapgādes jomā no pašvaldības katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 005 

0165, katlu mājas kadastra apz. 6615 005 0165 001, nodrošinot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku un 

būvju apsildei, karstā ūdens sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt ar 

siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un nekustamo īpašumu - 

veikala ēku Rīgas ielā 13. Konkursam pieteikumus iesniedza divi pretendenti. Izvērtējot 

pretendentu iesniegtos pieteikumus konkursam, konkursa komisija ar 2013.gada 15.aprīļa lēmumu 

Nr.1 nolēma deleģēšanas līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr.  

40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, LV-1024).  Izvērtējot abu pretendentu 

iesniegtos piedāvājumus, izvēlēts pretendents, kurš piedāvāja zemāku siltumenerģijas tarifu. 

SIA „ENERGOLUX” Salacgrīvas novada domē iesniegusi 2013.gada 21.marta pieteikumu 

konkursam „Deleģēšanas līguma slēgšanai par Siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu no 

katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā” ar apliecinājumu, ka ir gatava sniegt siltumapgādes 

pakalpojumus konkursa nolikumā noteiktajām dzīvojamām mājām un pašvaldības objektiem, 

veikala ēkai Rīgas ielā 13 no pašvaldības katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 (kadastra Nr.6615 

005 0165, katlu mājas kadastra apz. 6615 005 0165 001) un, ka uzņēmuma rīcībā ir visi 

nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu šo pakalpojumu. Atbilstoši konkursa pieteikumā 

norādītajam, SIA „ENERGOLUX” līdzšinējā darbība un pieredze ir siltumapgādes pakalpojumu 

sniegšana Salacgrīvas novada Liepupes pagasta iedzīvotājiem un Liepupes vidusskolai, ar kopējo 

katlu mājas jaudu 1,5 MW. Uzņēmuma piedāvātais siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts atbilstoši 

2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 1/7,  

viendaļīga tarifa gadījumā ir 44,45 Ls/MWh (t.sk., PVN). 

Jāņem arī vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo funkciju, tai šobrīd būtu 

nepieciešami lielāki finansu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta SIA „ENERGOLUX”. 

Pašvaldība pati šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām 

Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 5a, Vidzemes ielā 7, tai nav nepieciešamā tehnika 

un kvalificēti darbinieki, kas šo funkciju veiktu. 

2008.gada 17.septembrī noslēgts nomas līgums ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo 

sabiedrību „Vidzemes nams 7” (Reģ. Nr. 44103041751) par iepriekšminētās katlu mājas un no tās 

izejošo ārējo siltumtīklu nodošanu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrībai nomā ar pienākumu 

nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgus ielā 3, 

Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 5a, Vidzemes ielā 7. Pēc notikušajām sarunām ar dzīvokļu 

īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Vidzemes nams 7” pilnvaroto pārstāvi, konstatējams, ka 

dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība ir piekritusi lauzt noslēgto nomas līgumu. 

 Ņemot vērā, ka pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale un 

tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk, un darbība atbilst Valsts 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994051932769&Req=0103011994051932769&Key=0103012002060632770&Hash=


pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas novada 

domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds 

(likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas – 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) 

deleģēšana ir pieļaujama. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.
1
., 45., 46., 47., 

47.
1
. pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 
  

1. Deleģēt SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr.  40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, 

Berģi, LV-1024) uz 10 gadiem no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – nodrošināt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., siltumapgādes 

(siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) pakalpojumus Salacgrīvas novada 

Salacgrīvas pilsētā, nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā 5,  Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 

iedzīvotājus, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 

2, Smilšu ielā 9 un nekustamo īpašumu - veikala ēku Rīgas ielā 13, un noslēgt deleģēšanas 

līgumu. 

2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā 

par atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām. 

3. Siltumenerģijas tarifs apkures sezonai tiek noteikts 44,45 Ls/MWh (t.sk., PVN). Iepriekš 

noteiktais siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr Salacgrīvas novada domē tiek 

apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 

tiek apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem 

siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. 

4. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

5. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA „ENERGOLUX” 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – katlu māju Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 (kadastra 

Nr.6615 005 0165, ēkas kadastra apz. 6615 005 0165 001) ar tehnoloģiskajām iekārtām 

(saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu) un no katlu mājas izejošiem siltumtīkliem uz 

dzīvojamām mājām Vidzemes ielā 5, Tirgus ielā 7 un Vidzemes ielā 7 (trases kopgarums 

176.567m), slēdzot patapinājuma līgumu (lēmuma 3.pielikums). 

6. Lēmuma 5.punktā minētais nekustamais īpašums, 2.pielikumā uzskaitītais īpašums, 

siltumtīkli un kustamā manta, tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem un ir 

izmantojami tikai lēmuma 1.punktā minēto funkciju izpildei. 

7. Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir 

atbildīga par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem 

veic īpašuma remontu. 

8. Gadījumā, ja SIA „ENERGOLUX” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem 

mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas 

izpildi, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība 

īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt. 

9. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta 

saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un 2008.gada 

17.septembra starp Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas domi un dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvo sabiedrību „Vidzemes nams 7”  noslēgtā nomas līguma Nr.6-52/3 laušanas.  



 

Lēmums Nr.195. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - daļas zemes gabala „Lakači”, Salacgrīvas pagastā 

zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

D.Straubergs informē, ka ir saņemti divi iesniegumi par zemes gabala „Lakači”, Salacgrīvas 

novadā nomu konservu ražošanas jomas attīstīšanai, tādēļ sagatavots lēmumprojekts par izsoli. 

D.Būmane informē, ka ir sagatavots standarta lēmumprojekts par zemes nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles noteikumos ir iekļauti nosacījumi par būvniecības procesa termiņiem. 

D.Lejniece informē, ka otrs iesniegums tika saņemts 17.aprīlī, tādēļ komiteju sēdēs nav apspriests 

sagatavotais lēmumprojekts, izsoles noteikumi. 

J.Prīmanis izsaka priekšlikumu par to, ka termiņi būvniecības procesam jānosaka pēc iespējas 

īsāki. 

D.Straubergs jautā, vai objektu iespējams pabeigt 1,5 gadu laikā, vai būs nepieciešama 

sabiedriskā apspriešana? 

J.Prīmanis norāda, ka galējais termiņš var būt arī garāks, svarīgi, lai pirmie termiņi būtu īsi. 

D.Straubergs norāda, ka ar zivju pārstrādi saistītu objektu būvniecībai ir ļoti daudzi būtiski 

nosacījumi; ka esošās Svētciema attīrīšanas iekārtas nebūs iespējams izmantot tik liela objekta 

vajadzībām. 

 Sēdes vadītājs dod vārdu A/S „Brīvais vilnis” pārstāvjiem. 

V.Ozola jautā, vai ir pareizi sapratusi, ka sagatavotie izsoles noteikumi citās sēdēs nav izskatīti? 

D.Straubergs informē, ka komiteju sēdēs tika izskatīts viens iesniegums no SIA „Salacgrīvas 

konservi”, finanšu komitejas sēdes beigās tika saņemts A/S „Brīvais vilnis” iesniegums, līdz ar to 

speciālistiem tika uzdots sagatavot un uz domes sēdi virzīt lēmumprojektu par zemes nomas 

tiesību izsoles rīkošanu. 

Z.Ekmane jautā par izsoles norises laiku, pieteikšanās termiņu. 

D.Būmane informē, ka izsole plānota 2013.gada 10.maijā, pieteikšanās līdz 9.maijam. 

Z.Ekmane izsaka viedokli, ka, viņasprāt, termiņš ir pārāk īss, process sasteigts. 

J.Prīmanis norāda, ka iesniegums varēja tikt laicīgāk iesniegts. 

D.Būmane informē, ka SIA „Salacgrīvas konservi” jau ilgāku laiku meklē vietu rūpnīcas 

būvniecībai. 

D.Straubergs norāda, ka deputātiem jānolemj, vai tagad apstiprina sagatavoto lēmumprojektu, vai 

jautājumu atliek un virza izskatīšanai komitejās.  

 Sēdes vadītājs aicina deputātus izteikt priekšlikumus. 

A.Rozenšteins ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

S.Eglīte ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

J.Prīmanis izsaka priekšlikumu izskatīt iespēju piedāvāt otram uzņēmējam citu vietu, lai visi būtu 

apmierināti. 

D.Būmane informē, ka pašvaldībai nav konkrētam mērķim piemēroti zemes gabali. 

L.Jokste izsaka priekšlikumu balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

 Sēdes vadītājs norāda, ka ir divi priekšlikumi: 1) atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 

2013.gada 22.maija attīstības un finanšu komiteju sēdēs; 2) balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  

  Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavotā lēmumprojekta atcelšanu un 

jautājuma virzīšanu izskatīšanai 2013.gada 22.maija attīstības un finanšu komiteju sēdēs. 

Deputātiem balsojot „PAR”-8 (Ž.Andže, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET”–4 (D.Martinsone, S,Kuka, J.Prīmanis, L.Jokste), 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 

2013.gada 22.maija attīstības un finanšu komiteju sēdēs. 

 

Lēmums Nr.196. Lēmumprojekts uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 



Plkst. 17:15 no sēdes aiziet deputāte V.Dance. 

 

 

43. § 

Par nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Ganību ielā 4 daļas – zemes gabala nomas līguma 

laušanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

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

apstākļus, tika konstatēts, ka 2007.gada 29.augustā starp Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

domi, kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome, kā iznomātāju, un SIA „K-

MIX” (Reģ. Nr. 40003932523), kā nomnieku, tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/20 par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (kadastra Nr. 6615 008 0014) daļas – 

zemesgabala 13 000 kvadrātmetru platībā nomu (turpmāk tekstā – Nomas līgums), saskaņā, ar 

kura nosacījumiem zemesgabals tika iznomāts betona ražotnes izveidei.  

Ņemot vērā to, ka SIA „K-MIX” nepilda Nomas līgumā pielīgtās saistības, t.i.,: 

1) nemaksā nomas maksu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kā rezultātā SIA „K-MIX” ir 

parādā Salacgrīvas novada domei nomas maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, 

Ganību ielā 4 (kadastra Nr. 6615 008 0014) daļas – zemesgabala 13 000 kvadrātmetru platībā 

nomu, nomas maksas parāds uz 2013.gada 17.aprīli ir LVL 2972.81 (divi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit divi lati un 81 santīms). SIA „K-MIX” nav maksājis nomas maksu kopš 2010.gada 

jūlija mēneša un nekustamā īpašuma nodokli kopš 2010.gada janvāra  mēneša līdz 2013.gada 

aprīlim. Parāds par nekustamā īpašuma nodokli pēc stāvokļa uz 2013. gada 17. aprīli sastāda Ls 

156.76 t.sk. pamatparāds Ls 100.87 un nokavējuma nauda Ls 55.89. Kopējā parāda summas 

sastāda LVL.3129.57 (trīs tūkstoši viens simts un divdesmit deviņi lati un 57 santīmi).  

2) nepilda 5.1.2.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka nomnieks apņemas nodrošināt 

zemesgabala lietošanu atbilstoši līgumā noteiktajam mērķim,   

ar 2013.gada 3.aprīļa vēstuli, kura tika nosūtīta uz komersanta juridisko adresi, SIA „K-

MIX” tika informēts, ka Salacgrīvas novada dome vēlas vienpusēji lauzt Nomas līgumu saskaņā ar 

nomas līguma 6.4.1. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka iznomātājam ir tiesības vienpusēji 

lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to nomniekam vienu mēnesi iepriekš, ja nomnieks nemaksā 

iznomātājam zemes nomas maksu pilnā apmērā, un Nomas līguma 6.4.2.punkta nosacījumiem, 

kas nosaka, ka iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja nomnieks zemesgabalu 

izmanto mērķiem, kas nav paredzēti, nododot zemesgabalu nomā. Ņemot vērā iepriekš minēto 

SIA „K-MIX” pārstāvis 2013.gada 16.aprīlī plkst. 14.30 tika uzaicināts ierasties uz nekustamā 

īpašuma Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (kadastra Nr. 6615 008 0014) daļas – iznomātā zemesgabala 

apsekošanu un apsekošanas akta sastādīšanu, par to, ka zemes gabalā nav izveidota betona 

ražotne, kas apliecina, ka zemesgabals tiek izmantots mērķiem, kas nav paredzēti, nododot 

zemesgabalu nomā, un nomnieks nav izpildījis Nomas līguma 5.1.2. punkta nosacījumus.  

Nomnieka pārstāvis uz iznomātā zemesgabala apsekošanu 2013.gada 16.aprīlī nebija 

ieradies, iznomātā zemesgabala apsekošanu veica Salacgrīvas novada amatpersonas. 2013.gada 

16.aprīļa apsekošanas aktā „Par esošo stāvokli nomas zemes gabalā Ganību ielā 4, Salacgrīvā ar 

kadastra Nr. 6615 008 0014” konstatēts, ka: „Salacgrīvas būvvalde 2007.gada 24.septembrī ir 

izsniegusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.214/07 un Tehniskais projekts SIA „K-MIX” 

betona ražotnes elektroapgādei izbūvei akceptēts 2007.gada 22.oktobrī ar lēmuma Nr.062/07; 2) 

Salacgrīvas būvvalde 2008.gada 29.jūlijā ir izsniegusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

Nr.102/08 un Tehniskais projekts telekomunikāciju tīkla izbūvei akceptēts 2008.gada 13.oktobrī ar 

lēmuma Nr.056/08; 3) Salacgrīvas novada būvvaldē nav saņemts iesniegums par betona ražotnes 

būvniecības ierosināšanu, nav spēkā esoša tehniskā projektā, kas saskaņā ar MK noteikumu nr.112 

„Vispārīgie būvnoteikumi” 116.punktu ir pamats būvatļaujas izsniegšanai un būvniecībai. 4) 

Apskates laikā konstatēts, ka zemes gabals netiek izmantots nomas līgumā noteiktajam mērķim – 

betona ražotnes būvniecība un uz zemes gabala neatrodas betona ražotne.”  

Iepriekš minētais apliecina, ka nomnieks nav izpildījis Nomas līguma 5.1.2. punkta 

nosacījumus un, ka zemesgabals tiek izmantots mērķiem, kas nav paredzēti, nododot zemesgabalu 

nomā. 



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

pirmās daļas 2., Civillikuma 1589.pantu, 2007.gada 29.augusta Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/20 

6.4.1., 6.4.2. punktu, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

ar 2013.gada 10.jūniju vienpusēji lauzt 2007.gada 29.augusta zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/20 par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (kadastra Nr. 6615 008 

0014) daļas – zemesgabala 13 000 kvadrātmetru platībā iznomāšanu SIA „K-MIX” (Reģ. Nr. 

40003932523, juridiskā adrese: Aizputes iela 20-1, Jūrmala, LV-2010). 

 

Lēmums Nr.197. Apsekošanas akts uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44. § 

Par 2002.gada 20.novembrī noslēgtā zemesgabala nomas līguma Nr. JP-003 pārjaunojumu 

 

Izskatījusi [..] valdes locekļa [..] iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2013.gada 16.aprīlī, Nr. 3-16.1/310) par 2002.gada 20. novembra zemes nomas līguma Nr. JP-003 

pārjaunošanu pašvaldības nekustamā īpašumā Parka ielā 15, Ainažos, kadastra Nr.6605 002 0046 

ar [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 

1867.pantu, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu 

zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 5.punktu, balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „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. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2002.gada 20.novembra zemes nomas līguma 

Nr. JP-003, ar vienošanās par grozījumiem iepriekš minētajā līgumā, kas noslēgtas 

2007.gada 21.novembrī un 2011.gada 30.septembrī Nr. 8-2.1/104 (par nekustamā īpašuma 

Parka ielā 15, Ainažos, kadastra Nr.6605 002 0046, zemes nomu 200 kv.m platībā), 

noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..] 

2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam - 2% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 50,- (piecdesmit) lati gadā.  

 

Lēmums Nr.198. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par zemes iznomāšanu Grīvas ielā 6, Blaumaņa ielā 8, Tērces ielā 10 un Tērces ielā 22, 

Salacgrīvā un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Zemes gabals Salacgrīvā, Grīvas ielā 6 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, 

kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 006 0053 (13 703 kv.m platībā), kas uz 

pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1089. 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

 

2. Zemes gabals Salacgrīvā, Blaumaņa ielā 8 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas 

sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 006 0156 (12 416 kv.m platībā), kas uz pašvaldības 

vārda reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000435586. 



2.1. 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 sakņu dārzu izmantošanai. 

 

3. Zemes gabals Salacgrīvā, Tērces ielā 22 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas 

sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 002 0091 (27 100 kv.m platībā), kas reģistrēts 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000211305. 

3.1. 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 sakņu dārzu izmantošanai. 

 

4. Zemes gabals Salacgrīvā, Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas 

sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 002 0090 (60 070 kv.m platībā), kas reģistrēts 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328. 

4.1. 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 sakņu dārzu izmantošanai. 

 

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

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

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu 

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

vērā 2013.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot „PAR”-11 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

5.1. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 22.03.2013. Nr.3-

16.1/255), iznomāt [..] daļu zemes gabala Grīvas ielā 6, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 

0053 ar kopējo platību 565 kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto 

teritoriju Nr.4 (pielikums Nr. 1). 

 

5.2. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 22.03.2013. Nr.3-

16.1/254), iznomāt [..] daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, zemes vienības kadastra apz. 6615 

006 0156 ar kopējo platību 1356kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.14 (pielikums Nr. 2). 

 

5.3. Saskaņā ar [..] un [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 26.03.2013. Nr.3-

16.1/266) par zemes nomas līguma pārjaunojumu no [..] uz [..] iznomāt bez apbūves tiesībām daļu 

zemes gabala [..] Tērces ielā 22, ar kopējo platību 659 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.6 (pielikums Nr. 3). 

5.3.1.Noteikt, ka zemes nomas līgums ar [..] stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā. 

5.3.2. Noteikt, ka zemes nomas līgums ar [..], kas noslēgts 2010.gada 25.maijā Nr. 8-2.1/79 zaudē 

spēku ar 2013.gada 1.jūliju. 

 

5.4. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 9.04.2013. Nr.3-16.1/292), 

iznomāt [..] daļu zemes gabala Tērces ielā 10, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0090 ar 

kopējo platību 1613kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto 

teritoriju Nr.10 (pielikums Nr. 2). 

 

6. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne  

mazāku par Ls 5 (pieci)  gadā. 

7. Zemi iznomāt sakņu dārza vajadzībām. 

8. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi. 

9. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 



Lēmums Nr.199. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

46. 

Par pašvaldības zemes gabalu „Pašvaldības ābeļdārzs”, Ezera ielā 11, Liepupē un Rīgas iela 

7, Tūjā  iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

 

1.Zemes gabals Liepupē, „Pašvaldības ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0410 

ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 37,97 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda 

reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000459694. 

2.Zemes gabals Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums 4.9 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927. 

3. Zemes gabals Liepupē, Ezera ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (1,6834 ha 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.§). 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2. un 3.punktu, balsojot „PAR”-11 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

4.1. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 4.03.2013.g. Nr.3-

16.1/167), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Pašvaldības ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra 

Nr. 6660 009 0410 – lauksaimnieciskai izmantošanai 2ha platībā (saskaņā ar pielikumā Nr. 1 

iezīmēto teritoriju Nr.4). Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemesgabalam - 2% gadā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 10,- (desmit) lati 

gadā. 

 

4.2. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 5.04.2013.g. Nr.3-

16.1/286), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Pašvaldības ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra 

Nr. 6660 009 0410 – lauksaimnieciskai izmantošanai 0,38ha platībā (saskaņā ar pielikumā Nr. 1 

iezīmēto teritoriju Nr.2). Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemesgabalam - 2% gadā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 10,- (desmit) lati 

gadā. 

 

4.3. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 4.03.2013.g. Nr.3-

16.1/168), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Pašvaldības ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra 

Nr. 6660 009 0410 – lauksaimnieciskai izmantošanai 0,12 ha platībā (saskaņā ar pielikumā Nr. 1 

iezīmēto teritoriju Nr.3). Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemesgabalam - 2% gadā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 10,- (desmit) lati 

gadā. 

 

4.4. Saskaņā ar [..] 2013.gada 8.martā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 

09.01.2012.g.Nr.3-16-1/190), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 117 kv.m platībā, mazdārziņa vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.2, iezīmētā teritorija Nr.18). 

Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam - 5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 5,- (pieci) lati gadā. 

 

4.5. Saskaņā ar [..] 2013.gada 5.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu 

(05.04.2013.Nr.3-16-1/285), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā, 11, Liepupē, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0494 308 kv.m platībā, mazdārziņa vajadzībām, bez apbūves 



tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.3, iezīmētā teritorija Nr.25). 

Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam - 5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 5,- (pieci) lati gadā. 

 

4.6. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2013.gada 1. maijā un līguma darbības 

termiņu 5 gadi. 

 

4.7. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.200. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47. § 

Par daļu  zemesgabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Izskatījusi [..] 2013.gada12.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 

Nr.3-16.1/299) par zemes gabala daļas Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (kadastra Nr.6615 008 0014) 2,2 

ha platībā iznomāšanu lauksaimnieciskām vajadzībā, tika KONSTATĒTS: 

1.1. Zemes gabals Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (kadastra Nr.6615 008 0014) ir pašvaldībai 

piederošs zemes gabals ar kopējo platību 49,90 ha, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 9585  2005.gada 9.aprīlī. 

1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 

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

detālplānojumu apstiprināšanu”, zemes gabals 2.2ha platībā paredzēts mežu un meža parku 

teritorijām (pielikums Nr.1). 

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

30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, punktu 18.3, 

Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr. 5„Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu un ņemot vērā 

2013.gada 17. aprīļa Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

2.1. Iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (2,2ha 

platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). 

2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība. 

2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet 

ne mazāku kā LVL 10,- (desmit lati) gadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

2.5. Lēmuma 2.3.punkts stājas spēkā, kad spēkā stājušies Salacgrīvas novada domes 

20.03.2013.g. saistošie noteikumi Nr.5. „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”. 

 

 

Lēmums Nr.201. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

48. § 

Par daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Upenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un 

nomas līgumu slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Ainažu pagastā, „Upenes”, kadastra Nr. 6625 002 0372, zemes vienības kadastra 

apz. 6625 002 0348 (2,1157ha platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgas ar 

2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 358 „Par neapbūvētu zemes 

gabalu noteikšanu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem”. 



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

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, punktu 

18.3, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu 

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

vērā 2013.gada 17. aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot „PAR”-11 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..] 2013.gada 22.martā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.1/258) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Upenes” ar kadastra apz. 6625 002 0348 (600 

kv.m platībā) iznomāšanu, iznomāt uz 5 gadiem [..] zemes gabalu 600 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1 (terit. Nr.3). 

2.2. Saskaņā ar [..] 2013.gada 22.martā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.1/257) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Upenes” ar kadastra apz. 6625 002 0348 (660 

kv.m platībā) iznomāšanu, iznomāt uz 5 gadiem [..] zemes gabalu 660 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1 (terit. Nr.1). 

2.3. Saskaņā ar [..] 2013.gada 22.martā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.1/256) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Upenes” ar kadastra apz. 6625 002 0348 (800 

kv.m platībā) iznomāšanu, iznomāt uz 5 gadiem [..] zemes gabalu 800 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1 (terit. Nr.4). 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības ,bet ne  

mazāku par Ls 5 (pieci)  gadā. 

4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza vajadzībām. 

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

īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.maiju. 

 

Lēmums Nr.202. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

49. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala „Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000495638. 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts sakņu dārzu izmantošanai. 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

 

2.1. Saskaņā ar [..] 2013.gada 15.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-

16.1/305), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, „Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 

0419 (430 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienotajā zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju (pielikums Nr.1). 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 5,- (pieci) lati gadā. 

2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1. maijā un līguma darbības 

termiņu 5 gadi. 

2.4. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 



Lēmums Nr.203. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

50. § 

Par Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” projekta „Nāc un radi” 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, Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” 

izstrādātajam projektam „Nāc un radi” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta 

kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 5’199.90 (pieci tūkstoši viens 

simts deviņdesmit deviņi lati, 90 santīmi).  

Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” [..] vadītājas [..] 2013.gada 

20.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/283), 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 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013. gada 17.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), 

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

 

1. Projekta „Nāc un radi” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām, t.i. 519.99 (pieci simti deviņpadsmit lati, 99 santīmi).  

 

Lēmums Nr.204. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51. § 

Par biedrības „Zviedru ceļš” projekta „Iepazīsim Salacgrīvas novadu” 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 „Zviedru ceļš” izstrādātajam projektam „Iepazīsim 

Salacgrīvas novadu” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 3’891 (trīs tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit viens lats).  

Izskatījusi biedrības „Zviedru ceļš” [..] valdes priekšsēdētāja [..] 2013.gada 30.marta 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/281), 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 

15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013. gada 17.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Projekta „Iepazīsim Salacgrīvas novadu” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 389.10 (trīs simti 

astoņdesmit deviņi lati, 10 santīmi).  

 

 

Lēmums Nr.205. Iesniegumi uz 16 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

52. § 

Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru tikšanās skvēra izveide” 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 „Marmots” izstrādātajam projektam „Senioru tikšanās 

skvēra izveide” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 13’622.59 (trīspadsmit tūkstoši seši simti divdesmit divi 

lati, 59 santīmi).  

Izskatījusi biedrības „Marmots” [..] valdes priekšsēdētāja [..] 2013.gada 20.marta 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/282), 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 

15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013. gada 17.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Senioru tikšanās skvēra izveide” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1362.26 (viens tūkstotis 

trīs simti sešdesmit divi lati, 26 santīmi).  

 

Lēmums Nr.206. Iesniegumi uz 17 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

53. § 

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursa „Sporta 

inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādē” nolikumu, 

Liepupes vidusskolas direktora 2013.gada 15.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.3018/85), saskaņā ar 

2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-10 (D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Ž.Andže balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” ar projektu „Slēpju pēdas Liepupē”. 



2. Projekta kopējās izmaksas Ls 2677,00. 

3. Projekta „Slēpju pēdas Liepupē” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 50% 

apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. Ls 1339,00. 

4. Noteikt:  

4.1. par projekta atbildīgo personu Liepupes vidusskolas sporta skolotāju Mārīti 

Sakārni, 

4.2. par projekta atbildīgo personu finanšu jautājumos Liepupes vidusskolas direktoru 

Žani Andži. 

 

Lēmums Nr.207. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

54. § 

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursa „Sporta 

inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādē” nolikumu, 

Salacgrīvas vidusskolas direktora 2013.gada 15.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-18/90), saskaņā ar 

2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), 

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

 

1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” ar projektu „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu fiziskās attīstības 

pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas Ls 3000,00. 

3. Projekta „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu fiziskās attīstības pilnveidei 

Salacgrīvas vidusskolā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 50% apmērā no 

kopējām projekta izmaksām, t.i. Ls 1500,00. 

4. Noteikt:  

4.1. par projekta atbildīgo personu Salacgrīvas vidusskolas direktora vietnieci izglītības 

jomā Sanitu Šlekoni, 

4.2. par projekta atbildīgo personu finanšu jautājumos Salacgrīvas vidusskolas 

grāmatvedi Daci Trautmani. 

 

Lēmums Nr.208. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

55. § 

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursa „Sporta 

inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādē” nolikumu, 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2013.gada 15.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.3-

18/95), saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, S.Kuka balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 



 

1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 

iestādē” ar projektu „Prieks slēpot”. 

2. Projekta kopējās izmaksas Ls 5341,98. 

3. Projekta „Prieks slēpot” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 50% apmērā no 

kopējām projekta izmaksām, t.i. Ls 2670,99. 

4. Noteikt:  

4.1. par projekta atbildīgo personu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas sporta 

skolotāju Mareku Runci, 

4.2. par projekta atbildīgo personu finanšu jautājumos Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas direktori Sandru Kuku. 

 

Lēmums Nr.209. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

56. § 

Par projekta „Brīvdabas estrāde – vieta, kur priecājas sirds, veldzējas acis, atpūšas prāts” 

iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas 

īstenošana” 5.1.aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 

attīstība” rīcībā „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” ar projektu ”Brīvdabas 

estrāde – vieta kur priecājas sirds, veldzējas acis, atpūšas prāts”.  

2. Projekta kopējās izmaksas ar PVN Ls 52030. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 43000 (četrdesmit trīs tūkstoši lati).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 38700 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju Ilonu 

Jēkabsoni. 

 

Lēmums Nr.210.  

 

57. § 

Par projekta „Tūjas zinību centra izveide” iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda 

pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 

S.Kacara izsaka priekšlikumu sagatavotajā lēmumprojektā precizēt summas: kopējās izmaksas – 

Ls 17361.53; projekta attiecināmās izmaksas – Ls 14348,37; publiskais finansējums – Ls 

12913,53. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem 2.,3.un 4.punktā, 

izsakot tos sekojošā redakcijā: 

„2.Projekta kopējās izmaksas ar PVN Ls 17361.53. 

3.Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14348.37 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi lati 

37 santīmi).  

4.Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12913.53 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.” 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2013.gada 17.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



 

1. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas 

īstenošana” 5.1.aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 

attīstība” rīcībā „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” ar projektu „Tūjas zinību 

centra izveide”.  

2. Projekta kopējās izmaksas ar PVN Ls 17361.53. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14348.37 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi 

lati 37 santīmi).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12913.53 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru 

Ilgavīzi. 

 

Lēmums Nr.211.  

 

58. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2013.gada 12.-13.jūlijā 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” 2013.gada 8.marta iesniegumu (reģ.Nr. 3-

16/ 197) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2012.gada 12.-

13.jūlijā, 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 15.aprīļa Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Ls 200 (divi simti lati) dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2013.gada 12.-

13.jūlijā. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” un 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.212. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

59. § 

Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

D.Straubergs informē, ka finanšu komitejas sēdē tika izteikts priekšlikums turpmāk šādos 

gadījumos izvērtēt, vai izvēlētās darbības ir visefektīvākās. 

S.Līsmane norāda, ka šādos gadījumos vajadzētu izvērtēt, vai līdzvērtīgu pakalpojumu par 

zemāku samaksu nav iespējams saņemt Latvijas iestādēs. Tas varētu būt kompetentas iestādes 

ieteikums. 

I.Balode norāda, ka ir iespējas pakalpojumus saņemt Latvijā. 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp 

Salacgrīvas novada domi un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un 

uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar 2013.gada 15.aprīļa Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 



1. Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Sanda Keiseļa ārstēšanas apmaksai 

Sanktpēterburgas invalīdu rehabilitācijas centrā LVL 1672 apmērā. 

2. Pabalsta izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.213. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

60. § 

Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

 

 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 17.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem: 
 

Nr.p.k. Pakalpojums 

Maksa par 

pakalpojumu 

bez PVN (Ls) 

1. Svinīga laulības reģistrācija 

Salacgrīvas kultūras nama foajē  

 

1.1. ar telpu noformējumu 16.44 

1.2. muzikālo pavadījumu 22.81 

1.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 31.90 

2. Svinīga laulības reģistrācija 

Salacgrīvas novada domē 

 

2.1. ar telpu noformējumu 10.90 

2.2. ar muzikālo pavadījumu 17.27 

2.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 26.35 

3. Svinīga laulības reģistrācija Ainažu kultūras 

nama baltajā zālē 

 

3.1. ar telpu noformējumu 12.89 

3.2. ar muzikālo pavadījumu 19.26 

3.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 28.35 

4. Svinīga laulības reģistrācija  

Liepupes pagasta pārvaldes mazajā zālē 

 

4.1.  ar telpu noformējumu 10.92 

4.2. ar muzikālo pavadījumu 17.29 

4.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 26.38 
 

5. Svinīga laulības reģistrācija  

Liepupes pagasta pārvaldes lielajā zālē 

 

5.1.  ar telpu noformējumu 18.61 

 ar muzikālo pavadījumu 17.70 

5.2. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 34.07 

6. Svinīga laulības reģistrācija ārpus nodaļas 

telpām (bez noformējuma un muzikālā 

pavadījuma) 

 

6.1. ja personas nodrošina amatpersonas nokļūšanu līdz 

laulību vietai un atpakaļ  
- 

6.2. ja amatpersona līdz laulību vietai un atpakaļ nokļūst 

ar domes transportu  

Atbilstoši domes noteiktajam 

 izcenojumam par domes  



automašīnu nomu  

7. Dzimšanas svinīga reģistrācija  9.11 

8. Laulības jubilejas svinīga ceremonija Izcenojumi tādi paši kā 

Svinīga laulības 

reģistrācija attiecīgās 

telpās 

9. Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības 

izsniegšana vāciņos: 

 

9.1. Laulības apliecības izsniegšana vāciņos 3,39 

9.2. Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos, 

reģistrējot dzimšanu 
0,00 

9.3. Atkārtotas dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos 3,09 

 

2. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekamas ar spēkā esošo likumā noteikto 

pievienotās vērtības nodokli (PVN).  

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. 8.3. – uzreiz pirms saņemšanas. 

4. No lēmuma cenrāža 1.1., 2.1., 3.1. punktos minētām 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. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.713 „Par 

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.17; 

58.§) ar grozījumiem 20.03.2013., lēmums Nr.136 (protokols Nr.4; 32.§). 

6. Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu 

Salacgrīvas novada mājas lapā www.salacgriva.lv. 

 

Lēmums Nr.214. Maksas pakalpojumu izcenojumu atšifrējums un aprēķini uz 10 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

61. § 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas atbrīvošanu no vadītājas amata un 

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas Baibas Kotānes 

2013.gada 26.marta iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/7) par atbrīvošanu pēc paša vēlēšanās no vadītājas 

amata pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” ar 2013.gada 26.aprīli un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), 

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

 

1. Atbrīvot no pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāju Baibu Kotāni  2013.gada 

26.aprīlī.  

2. Iecelt par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāju vadītāja 

vietnieci izglītības jomā Ligitu Dambi  uz 1 slodzi ar atalgojumu LVL 618,00 mēnesī.  

3. Apstiprināt Ligitas Dambes  atalgojumu uz pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata 

vakances laiku saskaņā ar pielikumu Nr.1 

 

Lēmums Nr.215. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

 

http://www.salacgriva.lv/


62. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 486 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 15.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, S.Kuka balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

 

1. Izteikt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr.486 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības 

iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” pielikumu Nr. 5 jaunā redakcijā saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu „Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola (vispārējās izglītības) 

pedagogu tarifikācija Nr. 10 Finansējums – valsts budžeta mērķdotācija”.   

2. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 01.05.2013. 

3. Ar 26.04.2013. izslēgt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr.486 „Par Salacgrīvas novada 

domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.216. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

63. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

63.1. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā „Tērces iela 2, Tērces iela 4” sadalīšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 

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

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

plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu 

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

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

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

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

daļa, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Tērces iela 2, Tērces iela 4” 

(kadastra Nr.6615 002 0024) un: 

1.1. atdalīt zemes vienību 0,3208 ha platība ar kadastra apzīmējumu 6615 002 0024, 

piešķirt nosaukumu „Tērces iela 4” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūves zeme, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101; 

1.2.  paliekošajai zemes vienībai 0,2773 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6615 001 0018 

mainīt nosaukumu no „Tērces iela 2, Tērces iela 4” uz nosaukumu „Tērces iela 2”, kā arī mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501 uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0908. 

 

Lēmums Nr.217.  

 

Sēdes vadītājs dod vārdu pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja amata 

kandidātei D.Vilemsonei. 

D.Vilemsone informē par savu izglītību, darba pieredzi, mērķiem. 

 



 

63.2. §  

Par pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja iecelšanu amatā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un 2013.gada 23.aprīļa Atklātā konkursa uz pirmskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja amatu rezultātiem, balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

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

 

1. Iecelt Daci Vilemsoni, personas kods [..], pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja 

amatā. 

2. Apstiprināt Daces Vilemsones atalgojumu saskaņā ar pielikumu Nr.1 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.  

4. Pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas atzīt par spēku 

zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.215 „Par 

pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas atbrīvošanu no vadītājas amata un 

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu” 2.punktu un 3.punktu. 

 

Lēmums Nr.218. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

64. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 „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”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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.219. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 55 lp. pievienoti protokolam. 

 

Informācija 

 

1.Pārskats par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gabala, Azerbaidžānā 

 Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja I.Tiesnese un domes 

priekšsēdētājs D.Straubergs sniedz informāciju saskaņā ar protokolam pievienoto pielikumu uz 1 

lp.  

 

 



Sēdi slēdz plkst. 18:00. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 29.aprīlī plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


