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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 29.maijā          Nr. 6 

  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

 

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

Ivo Īstenais   -piedalās (no 11.jautājuma) 

Skaidrīte Eglīte - piedalās   

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - piedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - piedalās   

Lija Jokste - piedalās 

Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

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

finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta 

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

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

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļas vadītāja, 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, Solvita Kukanovska – Salacgrīvas 

novada domes projektu koordinatore, Artūrs Aļebastrovs – „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Guna 

Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada domes 

mailto:dome@salacgriva.lv


galvenā arhitekte, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Vineta Krūze – Salacgrīvas 

novada domes teritorijas plānotāja, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

direktors, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 
1. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 
novadā”” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

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

apstiprināšanu 

3. Par Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” nolikuma 

apstiprināšanu 

4. Par „Jūras svētku” sporta sacensību nolikuma apstiprināšanu 

5. Par 2.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla „Sudraba kaija” konkursa 

nolikuma apstiprināšanu 

6. Par dalības maksas apstiprināšanu 2013.gada 14.jūnija 2.Mūsdienu akustisko vokāli 

instrumentālo grupu festivāla „Sudraba kaija” konkursam 

7. Par dalības maksas apstiprināšanu Mākslas skolas mācību praksei 

8. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu  

9. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim  Rīgas ielā 2-6, Svētciemā 

10. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

11. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

12. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

13. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

14. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

15. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

17. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

18. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam [..] 

21. Par adreses maiņu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas pilsētā 

22. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

23. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.96 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

27. Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” Liepupē, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā apstiprināšanu 

28. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Pārupes iela 1, Liepupē, 

Liepupes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Meža ielā 3, Salacgrīvā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 14, Salacgrīvā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

31. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10, Jūras ielā 4, 

Salacgrīvā izsoles noteikumu apstiprināšanu  



32. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Liepupe 4”, 

Liepupē, Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu  

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

Salacgrīvā izsoles noteikumu apstiprināšanu  

34. Par pašvaldībai piekritīgas saimniecības ēkas ar kadastra apz.6660 009 0341 003 Liepupes 

pagastā, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

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

zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

36. Par zemes iznomāšanu Tērces ielā 10, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu 

37. Par zemes iznomāšanu Krasta ielā 44A, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu 

38. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos, iznomāšanu 

39. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā iznomāšanu  

40. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem [..] 

41. Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT 

42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.83 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

44. Par domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos Daces Martinsones 

ārzemju komandējumu  

45. Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Mammu, tēti – sportosim!” 

līdzfinansēšanu 

46. Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūta 

Svētciema parkā” līdzfinansēšanu 

47. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

48.Papildus darba kārtības jautājumi: 

48.1.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

48.3.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

48.4.Par adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā Salacgrīvas novadā 

48.5.Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

48.6.Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Ceļa meklētāji” 

48.7.Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

48.8.Iesniegums par izlaidumu pasākumiem 
 

Informācija 

1.Pārskats par ārzemju komandējumu uz tūrisma un skaistuma izstādi "MAAMESS 2013" Igaunijas 

pilsētā Tartu (ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktors J.Zālītis) 

2.Pārskats par ārvalstu komadējumu - dalību CBC (Centrālbaltijas velo) projekta seminārā 

Anaboda, Zviedrijā (ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktors J.Zālītis) 

 

 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 47 

jautājumiem un 8 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, 

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

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

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 



 

 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Cīrule) 

 

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

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

22.punktu, ņemot vērā 2013.gada 18.aprīļa LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli Nr.18-6/3772, saskaņā ar 2013.gada 22.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.220. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

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

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

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

nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

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

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.221. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

3.§ 

Par Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo A.Aļebastrovs) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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



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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” 

nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas domes 1999.gada 

8.decembra lēmumu (protokols Nr.17.-§-2) apstiprināto Salacgrīvas Zvejnieku parka 

nolikumu. 

 

Lēmums Nr.222. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par „Jūras svētku” sporta sacensību nolikuma apstiprināšanu 

D.Martinsone izsaka priekšlikumu no nolikuma 6. un 10.punkta izslēgt metodiķes uzvārdu. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, nolikuma 

6.punktu un 10.punktu izsakot sekojošās redakcijās:  

„6. Jūras svētku sporta sacensības organizē un vada Zvejnieku parka sporta metodiķis kopā 

ar sacensību tiesnešiem un Salacgrīvas novada domi.” 

„10. Sacensībās ar smailītēm, glābšanas riņķa mešanā, sviedlīnes mešanā un zvejnieku 

zābaku mešanā dalībnieki tiek vērtēti individuāli. Basketbola un pludmales volejbola sacensībās 

tiek vērtētas komandas. Sacensības vērtē sporta metodiķis, katra sporta veida sacensību galvenie 

tiesneši un tiesnešu asistenti.” 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt „Jūras svētku” sporta sacensību nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.223. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par 2.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla „Sudraba kaija” konkursa 

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt 2.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla „Sudraba kaija” 

konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.224. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

6. § 

Par dalības maksas apstiprināšanu 2013.gada 14.jūnija 2.Mūsdienu akustisko vokāli 

instrumentālo grupu festivāla „Sudraba kaija” konkursam 

 



Pamatojoties uz izmaksām, kas saistītas ar 2.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu 

festivāla „Sudraba kaija” konkursa organizēšanu 2013.gada 14.jūnijā Liepupē, saskaņā ar 

2013.gada 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 22.maija 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2013.gada 14.jūnija 2.Mūsdienu akustiskā vokāli instrumentālo grupu festivāla 

„Sudraba kaija” konkursa dalības maksu saskaņā ar nolikumu vienai grupai Ls 10,00 

(desmit lati 00 santīmi).  

 

Lēmums Nr.225.  

 

 

7. § 

Par dalības maksas apstiprināšanu Mākslas skolas mācību praksei 

 

Pamatojoties uz Mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja 2013.gada 16.maija iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-18/121) par dalības maksas apstiprināšanu mācību praksei Alūksnē no 2013.gada 

17.jūnija līdz 20.jūnijam, saskaņā ar 2013.gada 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2013.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt dalības maksu Mākslas skolas mācību praksei Alūksnē Ls 32,00 (trīsdesmit divi 

lati 00 santīmi) par vienu audzēkni.  

 

Lēmums Nr.226. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu 

(ziņo I.Veide) 

D.Martinsone izsaka priekšlikumu koplīguma 2.pielikuma 2.1.punktā noteikt, ka kļūdas tiek 

labotas patstāvīgi, nevis pastāvīgi. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, koplīguma 

2.pielikuma 2.1.punktu izsakot sekojošā redakcijā: 

 „2.1.Darbs tiek veikts bez kļūmēm (vai ar neievērojamām kļūdām, kuras tiek labotas 

patstāvīgi)” 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 22.maija finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-14 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīgumu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

2. Izpilddirektoram nodrošināt amatpersonu (darbinieku) iepazīstināšanu ar koplīgumu.   

 

Lēmums Nr.227. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 



 

 

 

9. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā 2-6, Svētciemā 

(ziņo D.Būmane) 

 

  Ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 20.maija sēdes atzinumu, 

Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 22.maija sēžu atzinumus un pamatojoties uz likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.pantu, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā 2-6, kadastra Nr.6672 

900 0273, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā. 

 

Lēmums Nr.228.  

 

10. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo D.Būmane) 

[..] 

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

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un otro 

daļu, kā arī ņemot vērā 2013.gada Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2013.gada 22.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

NOLEMJ: 

 
2.1. Izīrēt [..] dzīvokli [..] (46,5 kv.m platībā). 

2.2. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumu līdz 2013.gada 1.jūlijam par 1.1.punktā minētā dzīvokļa īri. 

2.3. Noteikt īres maksu 0,02Ls par vienu kv.m, kas sastāda 0,93 sant. mēnesī. 

2.4. Slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu, noteikt līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.229.  

 

Plkst.15:20 uz domes sēdi ierodas deputāts Ivo Īstenais. 

 

11. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo D.Būmane) 

[..] 

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

un pamatojoties uz  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un otro 

daļu, kā arī ņemot vērā 2013.gada 20.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas ,2013.gada 

22.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Izīrēt [..] dzīvokli [..] ar kopējo platību – 47,5 kv.m. 



2.2. Solveigai Dreimanei noslēgt dzīvokļa īres līgumu līdz 2013.gada 1.jūlijam par 1.1.punktā 

minētā dzīvokļa īri. 

2.2.1. Noteikt īres maksu 0,02Ls par vienu kv.m, kas sastāda 0,95 sant. mēnesī. 

2.4. Slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu, noteikt līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.230. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

12. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

[..] 

4. 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 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

   

5. 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.231. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 1 

lp. pievienoti protokolam. 

 

13. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

anulēt [..], personas kods [..], Marekam Celmam, [..] personas kods [..], un [..], personas 

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

  5. 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.232.Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

14. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

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

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 



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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.233. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

15. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 15.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  5. 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.234. Administratīvais akts uz 1 lp. un sarakstes dokumenti uz 8 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

16. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  5. 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.235.Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļatsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

17. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  5. 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.236. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

18. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

  5. 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.237. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

19. § 

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, askaņā ar 

Finanšu komitejas 2013. gada 22.maija atzinumu, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome nolemj: 

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

parādu  Ls 101.91, tai skaitā: pamatparādu Ls 73.27 un nokavējuma naudu Ls 28.64, 

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.238.Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam [..] 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/343) 29.04.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes gabalam [..] un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 

22.maija sēdes atzinumu, kā arī Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu, kas nosaka, ka, neapbūvētai zemes vienībai, kas 

atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības 

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

plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt zemes gabalam [..] ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi no – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa kods 0601) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201) 1,63 ha platībā un neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 

0600) 2,4059 ha platībā. 

2. 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.239. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

Par adreses maiņu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas pilsētā 

(ziņo G.Paegle) 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 22.maija 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”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar 

kadastra apzīmējumu: 

6615 003 0033 002 001 no Smilšu iela 19-12, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 002 no Smilšu iela 19-13, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 003 no Smilšu iela 19-14, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 



6615 003 0033 002 004 no Smilšu iela 19-15, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 005 no Smilšu iela 19-16, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-5, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 006 no Smilšu iela 19-17, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 007 no Smilšu iela 19-18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-7, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 008 no Smilšu iela 19-19, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 009 no Smilšu iela 19-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 010 no Smilšu iela 19-21, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-10, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 011 no Smilšu iela 19-22, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-11, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 012 no Smilšu iela 19-23, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-12, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 013 no Smilšu iela 19-24, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-13, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 014 no Smilšu iela 19-25, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-14, Salacgrīva, Salacgrīvas novads;  

6615 003 0033 002 015 no Smilšu iela 19-26, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-15, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 016 no Smilšu iela 19-27, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-16, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 017 no Smilšu iela 19-28, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-17, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 018 no Smilšu iela 19-29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 019 no Smilšu iela 19-30, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-19, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 020 no Smilšu iela 19-31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 021 no Smilšu iela 19-32, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-21, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 022 no Smilšu iela 19-33, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-22, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 023 no Smilšu iela 19-34, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-23, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 024 no Smilšu iela 19-35, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-24, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 002 025 no Smilšu iela 19-36, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: 

Smilšu iela 19A-25, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

2. Mainīt adresi nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar 

kadastra apzīmējumu: 

6615 003 0033 003 001 no Smilšu iela 19/21-37, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 002 no Smilšu iela 19/21-38, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 003 no Smilšu iela 19/21-39, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 004 no Smilšu iela 19/21-40, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 



6615 003 0033 003 005 no Smilšu iela 19/21-41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-5, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 006 no Smilšu iela 19/21-42, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 007 no Smilšu iela 19/21-43, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-7, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 008 no Smilšu iela 19/21-44, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 009 no Smilšu iela 19/21-45, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 010 no Smilšu iela 19/21-46, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-10, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 011 no Smilšu iela 19/21-47, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-11, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

6615 003 0033 003 012 no Smilšu iela 19/21-48, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz 

adresi: Smilšu iela 21-12, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

3. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar kadastra Nr. 

6615 003 0143 un tā sastāvā esošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 003 

0143 adresi no Smilšu iela 19/21, Salacgrīva, Salacgrīvas novads uz adresi: Smilšu iela 

21, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

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

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

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.240. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 3.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/362) 02.05.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un 

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

22.maija 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”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 5,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Mūri 3”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 5,1 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.241. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

23. § 



Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 25.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/337) 24.04.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un 

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

22.maija 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”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 3,85 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un pievienot to blakus esošā nekustamā īpašuma [..] (kadastra 

Nr. [..]) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirot nosaukumu „Toberkalni 

1”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 3,85 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.242. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2013.gada 22.maija 

Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

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

zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] 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. Valmieras reģionālo vides pārvaldi; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.4.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

2.2.1.5.  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.243. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2013.gada 22.maija 

Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

2.1.Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu., lai sadalītu nekustamajā 

īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),  

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. Dabas aizsardzības pārvaldi; 

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.244. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.96 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

 

Pamatojoties uz Attīstības komitejas 2013.gada 22.maija sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-

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

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmuma Nr.96 „Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem 

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

īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1.zemes 

vienībai 1,23 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) 

nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi: [..], kā arī 



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

lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 1,23 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.245.  

 

27. § 

Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” Liepupē, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā apstiprināšanu 

(ziņo V.Krūze) 

Izskatījusi SIA "VIA Design Group" reģ.Nr.40003858112 iesniegto detālplānojumu 

"Liepupes muižas parkam un tam pieguļošā teritorija" zemes vienībām: 

- „Liepupes muiža”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090392),  

- „Liepupe 2”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 666000901329),  

- „Liepupe 5”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090380),  

- „Muižas parks” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600091353),  

- „Ezers”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090437),  

- „Liepupes muižas klēts” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090383) 

- „Pašvaldības ābeļdārzs” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090410)  

  - „Ezera krasts” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090437) 

un detālplānojuma vadītājas Inetas Cīrules ziņojumu, pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 116.1 punktu, saskaņā ar 2013.gada 22.maija Attīstības komitejas sēdes atzinumu, 

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

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

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

 
1. Apstiprināt detālplānojumu "Liepupes muižas parkam un tam pieguļošā teritorija " (zemes 

vienībām „Liepupes muiža” kad. Nr. 66600090392, „Liepupes 2” kad. Nr. 666000901329, 

„Liepupes 5” kad. Nr. 66600090380, „Muižas parks” kad. Nr. 66600091353, „Ezers” kad. Nr. 

66600090437, „Liepupes muižas klēts” kad. Nr. 66600090383, „Pašvaldības ābeļdārzs” kad. 

Nr. 66600090410) un „Ezera krasts” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 66600090437) 

Liepupē, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. 

2. Apstiprināt administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma 

ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma īstenošanu. 

4. Nodrošināt publikāciju informatīvajā izdevumā „Salacgrīvas novada ziņas”, laikrakstā 

„Auseklis”, "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv  

 

Pielikumā:  

1. Detālplānojuma "Liepupes muižas parkam un tam pieguļošā teritorija " zemes vienībām 

„Liepupes muiža” (kad. Nr. 66600090392), „Liepupes 2” (kad. Nr. 666000901329), 

„Liepupes 5” (kad. Nr. 66600090380), „Muižas parks” (kad. Nr. 66600091353), „Ezers” 

(kad. Nr. 66600090437), „Liepupes muižas klēts” (kad. Nr. 66600090383),  „Pašvaldības 

ābeļdārzs” (kad. Nr. 66600090410) un „Ezera krasts” Liepupes pag., Salacgrīvas nov. 

(kad. Nr. 66600090437) Liepupes pag., Salacgrīvas nov. dokumentācija vienā sējumā. 

2. Administratīvā līguma projekts par detālplānojuma "Liepupes muižas parkam un tam 

pieguļošā teritorija" īstenošanu. 

 

Lēmums Nr.246. Detālplānojuma vadītāja atzinums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

28. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Pārupes iela 1, Liepupē, Liepupes 

pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

http://www.salacgriva.lv/


(ziņo D.Būmane) 

 

Ņemot vērā [..], dzīvojoša [..], 2012.gada 16.aprīlī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/258) un [..], dzīvojošas [..] 2011.gada 2.septembrī saņemto iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-16.1/761) par zemes gabala Pārupes ielā 1, kadastra Nr. 6660 009 0470, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0468 (0,5002 ha platībā), Liepupes pagastā (reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000520549), nodošanu īpašumā bez atlīdzības, jo dzīvojamā māja Pārupes ielā 1, 

kadastra Nr. 6660 009 0468 001 privatizēta par sertifikātiem, un pamatojoties uz  likuma „Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot privatizācijai, nododot īpašumā bez atlīdzības, pašvaldībai piederošo zemes gabalu 

Pārupes ielā 1, kadastra Nr. 6660 009 0470, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0468 

(0,5002 ha platībā), Liepupē, Liepupes pagastā - privatizētās dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem. 

2. Salacgrīvas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai veikt attiecīgas 

darbības, kas paredzētas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

84.pantā. 

3. Atcelt 2012.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 189 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošā 

zemes gabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības”. 

 

Lēmums Nr.247.  

 

29. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Meža ielā 3, Salacgrīvā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve) kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta 

trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma„Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, ņemot vērā SIA „Birzes 

nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts 

Nr.110) veikto nekustamā īpašuma 2013.gada 10.maija tirgus novērtējumu Nr. 2013/99 un saskaņā 

ar 2013.gada 22.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – apbūvētu 

zemes gabalu Salacgrīvā, Meža iela 3 ar kopējo platību 1253 kv.m, kadastra Nr. 6615 005 0089, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0140. 

2.2. Apstiprināt apbūvēta zemes gabala Meža ielā 3, kadastra Nr. 6615 005 0089 1253kv.m 

platībā nosacīto cenu Ls 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti latu). 

2.3.Apstiprināt apbūvēta zemes gabala Meža ielā 3, kadastra Nr. 6615 005 0089 

atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.248. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

30. § 



Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 14, Salacgrīvā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 168 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Meža ielā 14, 

Salacgrīvā atsavināšanu”, SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā 

īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2013.gada 7.maijā, nekustamā īpašuma 

tirgus novērtējumu Nr. 2013/97, un ņemot vērā 2013.gada 22.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumus, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

1. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala Salacgrīvā, Meža ielā 14, kadastra Nr. 6615 005 

0026, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0125 1600 kv.m platībā: 

1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1 

1.2.izsoles sākumcenu - Ls 5 600 (pieci tūkstoši seši simti latu). 

 

Lēmums Nr.249. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

31. § 

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

Salacgrīvā izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu Nr.170 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jūras ielā 4-10, Salacgrīvā atsavināšanu” un 

ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2013.gada 3.maija nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu 

Nr. 2013/98, pamatojoties uz Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 22. maija sēžu atzinumiem, 

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

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

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

  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.10, Jūras ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 

6672 900 0720, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,9 kv.m platībā un  

kopīpašuma 359/3479 domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6615 009 0035 001 un 

kopīpašuma 359/3479 domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6615 009 0035: 

1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

1.2.  izsoles sākumcenu - Ls 300 (trīs simti latu). 

 

Lēmums Nr.250. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

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

Liepupē, Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu Nr.169 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, „Liepupe 4”, Liepupē atsavināšanu” un 

ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2013.gada 16.maija nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu Nr. 2013/100, pamatojoties uz Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 22. maija 

sēžu atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 



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

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

  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Liepupe 4”, Liepupē, Liepupes pagastā 

kadastra Nr. 6660 900 0079, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 74,2 kv.m un  

kopīpašuma 742/2488 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes: 

1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

1.2.  izsoles sākumcenu - Ls 500 (pieci simti latu). 

 

Lēmums Nr.251. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

33. § 

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

Salacgrīvā izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu Nr.171 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, Salacgrīvā atsavināšanu” 

un ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma 

vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2013.gada 3.maija nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu Nr. 2013/92, pamatojoties uz Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 22. maija sēžu 

atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

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

  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Atlantijas ielā 1A - 29, Salacgrīvā, kadastra 

Nr. 6672 900 0725, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35 kv.m platībā un  

kopīpašuma 420350/24168 domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6615 010 0007 

001: 

1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

1.2.  izsoles sākumcenu - Ls 3600 (trīs tūkstoši seši simti latu). 

 

Lēmums Nr.252. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par pašvaldībai piekritīgas saimniecības ēkas ar kadastra apz.6660 009 0341 003 Liepupes 

pagastā, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Izskatījusi [..], personas kods [..], Salacgrīvas novada domē saņemto 2013.gada 15.maija 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/383) par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

saimniecības ēkas ar kadastra apz. 6660 009 0341 003 „Liepupes skola”, Liepupes pagastā, 

iznomāšanu, tika KONSTATĒTS, ka saimniecības ēka ar kadastra apz. 6660 009 0341 003 

ir pašvaldībai piekritīgs īpašums, kas atrodas novada domes bilancē ar kopējo platību 81,7 

kv.m 

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

daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem”, saskaņā ar 2013.gada 22.maija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

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

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

dome NOLEMJ: 



 

2.1. Rīkot nekustamā īpašuma – saimniecības ēkas, kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala 

„Liepupes skola” ar kadastra Nr. 6660 009 0341, Liepupes pagastā (pielikums Nr.1) nomas 

tiesību mutisku izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2.2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu saimniecības ēkai ar kadastra apz. 6660 009 

0341 001 un kopējo platību 81,7 kv.m vienam mēnesim – 1,23 Ls (viens lats un 23 santīmi). 

2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

 2.4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

 2.5. Apstiprināt nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.253. Pielikumi uz 8 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

35. § 

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

zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

J.Cīrulis informē, ka SIA „Salacgrīvas konservi” ir iegādājies zemes gabalu no privātpersonas. Ir 

informācija, ka uzņēmumi vēl joprojām diskutē par šo jautājumu. Tiek izteikts priekšlikums atlikt 

jautājumu. 

I.Īstenais jautā, vai plānošanas un arhitektūras uzdevums SIA „Salacgrīvas konservi” ir izsniegts? 

I.Cīrule norāda, ka tiek iesniegts būvniecības iesniegums, tiks izsniegts plānošanas un arhitektūras 

uzdevums. 

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

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

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu. 

 

Lēmums Nr.254. Lēmumprojekts uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36. § 

Par zemes iznomāšanu Tērces ielā 10, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Salacgrīvā, Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, 

kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 002 0090 (60 070 kv.m platībā), kas reģistrēts 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328. 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. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 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 22.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 02.05.2013. 

Nr.3-16.1/352), iznomāt [..] daļu zemes gabala Tērces ielā 10, zemes vienības kadastra apz. 6615 

002 0090 ar kopējo platību 456kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.26 (pielikums Nr.1). 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne  

mazāku par Ls 5 (pieci)  gadā. 

2.3. Zemi iznomāt sakņu dārza vajadzībām. 



2.4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi. 

2.5. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.255. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par zemes iznomāšanu Krasta ielā 44A, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Salacgrīvā, Krasta ielā 44A ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, 

kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 005 0137 (6824 kv.m platībā) un reģistrēts uz 

pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 684. 

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 sabiedriskas nozīmes objektu apbūvei. 

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

domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu un ņemot vērā 2013.gada 22.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 26.04.2013. 

Nr.3-16.1/328), iznomāt [..] daļu zemes gabala Krasta ielā 44A, zemes vienības kadastra apz. 6615 

005 0137ar kopējo platību 185 kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.2 (pielikums Nr.1). 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne  

mazāku par Ls 10 (desmit)  gadā. 

4. Zemi iznomāt piemājas pagalma uzturēšanai. 

5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.256. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

D.Straubergs informē, ka nākošajos divos jautājumos situācija ir līdzīga. Biedrības, piesaistot 

finansējumu remontēs pašvaldības telpas sabiedrības labā, taču tām jāmaksā telpu nomas maksa. 

Biedrības nav apmierinātas ar šādu situāciju. Ar padomnieci juridiskos jautājumos tiks meklēts 

risinājums.  

 

38. § 

Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos, iznomāšanu 

 

1. Izskatot biedrības „Ainaži”, reģ. Nr. 40008153149, valdes locekles [..] 2013.gada 21. maijā 

Ainažu pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/399) par telpu iznomāšanu Parka ielā 

16, Ainažos biedrības projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” īstenošanai, tika 

KONSTATĒTS: 
1.1. Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Parka ielā 16 ar būves kadastra apz.6605 002 0089 

001, sastāv no pārvaldes ēkas – bibliotēkas ar kopējo platību 748,4kv.m, kas reģistrēta Ainažu 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000501036. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība 

sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija LR MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 



tipveida nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, U.Jēgers, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

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

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Iznomāt biedrībai „Ainaži”, reģ. Nr. 40008153149, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Parka ielā 16, Ainažos nedzīvojamās telpas pirmajā stavā Nr.8 – 2,9 kv.m 

platībā, Nr. 9 – 1,5 kv.m  platībā, Nr. 10 – 2,7 kv.m platībā,, Nr.11- 11,7 kv.m platībā, Nr. 12 – 7,9 

kv.m platībā, Nr.13 – 22,6 kv.m platībā, Nr. 14 -1,5 kv.m platībā, Nr.15 – 25,7 kv.m platībā un 

telpu Nr. 25 – 0,2 kv.m platībā. 

2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – projekta īstenošanai „Biedrību saieta centra izveide 

Ainažos”. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu 6,95 Ls mēnesī. 

2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

2.6. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju. 

 

Lēmums Nr.257. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

39. § 

Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā iznomāšanu 

 

1. Izskatot biedrības „Svētciema attīstības biedrība”, reģ. Nr. 40008158574, adrese – Rīgas iela 2a-

14, Svētciems, valdes locekles [..] 2013.gada 22. maija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/404) par telpu 

iznomāšanu projekta „Svētciema un apkārtnes iedzīvotāju saietu telpu izveidošana” īstenošanai un 

uzturēšanai tika konstatēts : 

1.1. Pašvaldības īpašums Dārza ielā 26, kadastra Nr.6672 007 0104, kas sastāv no zemes gabala 

1,07 ha platībā, uz kura atrodas bērnudārza ēka ar kopējo lietderīgo platību 1171,8 kv.m uz 

pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1051. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība sniedz 

nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, balstoties 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”, 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Iznomāt biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”, reģ. Nr. 40008158574 Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 26, Svētciemā nedzīvojamās telpas – Nr.28 – 

6,1 kv.m platībā, Nr. 29 – 78,9 kv.m  platībā, Nr. 40 – 17,9 kv.m platībā, Nr. 41 – 3,0 kv.m platībā, 

Nr.42 – 8,5 kv.m platībā, Nr. 43 -11,8 kv.m platībā, Nr.45 – 49,0 kv.m platībā un telpu Nr. 46 – 

49,0 kv.m platībā. 

2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – projekta īstenošanai un uzturēšanai - „Svētciema un 

apkārtnes iedzīvotāju saietu telpu izveidošana”. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu 21,26 Ls mēnesī. 

2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

2.6. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju. 

 

Lēmums Nr.258. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 



40. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem [..] 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 2013.gada 10.maija iesniegumu (2013.gada 22.maijā 

reģ.Nr.3-16.2/406) ar lūgumu, noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.  

 

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

[..] iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 

01.10.2007.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK- 480. 

 

3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību”, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

4. Iznomāt no 2014.gada 1.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem [..] 

 

5. 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.259. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

41. § 

Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa Jāņa Auziņa iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/123) un 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 22.maija finanšu komitejas sēdes 

atzinumu, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pacēlājam DINO 210 XT nomas maksu par katru 

tehnikas izmantošanas stundu  Ls 20.64. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai Volkswagen Transporter kravas, 

reģistrācijas Nr. HL 9921 (iznomā tikai kopā ar pacēlāju DINO), sekojošu nomas maksu: 

2.1. Par katru nobraukto kilometru Ls 0,13 

2.2. Par katru transporta izmantošanas stundu Ls 1.69 

3. Nomas maksas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. 

4. Tehnika iznomājama atsevišķos gadījumos, ar izpilddirektora saskaņojumu Pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pārvaldnieka uzraudzībā. 

 

Lēmums Nr.260. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 



Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.83 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Marutas Pirro 

2013.gada 20.maija (reģ. Nr.3-18/133), saskaņā ar 2013.gada 22.maija Finanšu komitejas 

atzinumu, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 2013.gada 

20.februāra lēmumā Nr.83 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu” (protokols Nr.2; 46.§) izdarīt sekojošus grozījumus: 
 

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

ierakstiem: 
 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns  

E-95, A98, AI-

93 

Dīzeļdegviela 

Vasarā Vasarā 

[..] [..] Patapināta [..] uz 

2013.gada pašvaldību 

vēlēšanu iecirkņa komisijas 

darbības laiku 

8 l  

[..] [..] Patapināta [..] uz 

2013.gada pašvaldību 

vēlēšanu iecirkņa komisijas 

darbības laiku 

 8 l 

 

2. No Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt sekojošus 

ierakstus: 
 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns  

E-95, A98, AI-93 

Ziemā Vasarā 

[..] [..] Nomāta pirmsskolas 

izglītības iestādei „Vilnītis” 

(Baiba Kotāne) 

12.65 11.5 

[..] [..] Patapināta Zentai Mennikai 

uz „Masku tradīciju 

festivāla 2013” 

organizēšanas laiku 

10 9 

 

Lēmums Nr.261. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

43. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa J.Berga 2013.gada 21.maija 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/138), balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

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

lēmums Nr. 84 no 20.02.2013.un lēmums Nr. 146 no 20.03.2013): 
 



1. Papildināt Pielikumu Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un 

amatalgu saraksts” sadaļu Teritorijas sakopšana Salacgrīvā ar sekojošiem ierakstiem: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

13. 
Labiekārtošanas 

darbu strādnieks 
0.263 1 Ls 300 13. III 

Sezonas darbinieks 

no 01.05.-30.09. 

14. 
Labiekārtošanas 

darbu strādnieks 
0.263 1 Ls 300 13. III 

Sezonas darbinieks 

no 01.05.-30.09. 

 

 

Lēmums Nr.262. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

44. § 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos Daces 

Martinsones ārzemju komandējumu 

 

Pamatojoties uz Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 

apstiprinātā projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” plānu un ņemot vērā 2013.gada 

20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 22.maija Finanšu 

komitejas atzinumus, balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos, projekta uzraudzības grupas locekli Daci Martinsoni uz Volkhovu dalībai projekta 

uzraudzības un darba grupu sanāksmēs no 2013.gada 10.jūnija līdz 13.jūnijam, no projekta 

līdzekļiem apmaksājot ceļa izdevumus, apdrošināšanu, naktsmītnes un komandējuma dienas 

naudu. 

 

Lēmums Nr.263. 

 

45. § 

Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Mammu, tēti – sportosim!” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma 

„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 

darbības, atjaunošana un attīstība” rīcības „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” 

noteikumiem, biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” izstrādātajam projektam „Mammu, tēti - 

sportosim” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 5730.50 (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit lati, 50 

santīmi).  

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

priekšsēdētāja [..] 2013.gada 3.maija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/363), 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 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013. 

gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 



 

1. Projekta „Mammu, tēti – sportosim”” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 573.05 (pieci simti septiņdesmit trīs lati, 05 

santīmi).  

 

Lēmums Nr.264. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

46. § 

Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūta 

Svētciema parkā” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma 

„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 

mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” rīcības „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas 

maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” noteikumiem, biedrības „Svētciema 

attīstības biedrība” izstrādātajam projektam „Tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūta Svētciema 

parkā” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 13’936.00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati).  

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

[..] 2013.gada 3.maija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/375), 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 20.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013. gada 22.maija 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūta Svētciema parkā” realizācijas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1’393.60 (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit trīs lati, 60 santīmi).  

 

Lēmums Nr.265. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

47. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. B-5 „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”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 
 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.266. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 75 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

48.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

48.1. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 22.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/403) 21.05.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu un saskaņā 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”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 15,8 ha platībā ar 

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

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 15,8 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.267. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

48.2. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], 2013.gada 21.maija iesniegumu 

(reģ.Nr.3-16.1/395) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto SIA „Mērnieks MMR” 

zemes ierīkotājas Māras Knētas, sertifikāta Nr.AA000000003, izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Upsalas” (kad. Nr. 6672 007 0361) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6672 007 0361, 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, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

V.Dance), „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 3,998 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪL kods 1001) 

3,998 ha platībā; 

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

rezultātā izveidotajai 2.zemes vienībai 2,246 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Einbergas 1” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪL 

kods 1001) 2,246 platībā. 

 

Lēmums Nr.268. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

48.3. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz [..] 2013.gada 24.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-

16.1/408) 13.05.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un adreses piešķiršanu un 

saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome 

piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu 

vai zemes ierīcības projektu 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”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 0,2411 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un pievienot to blakus esošā nekustamā īpašuma [..] (kadastra 

Nr. [..]) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirot adresi: Rīgas iela 2B, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads.  

2. Mainīt administratīvai ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi no: [..] uz adresi: Rīgas 

iela 2B, Salacgrīva, Salacgrīvas novads un iekļaut to nekustamā īpašuma Rīgas iela 2B 

(kadastra Nr. [..]) sastāvā. 

3. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] sekojošus nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus – komercdarbības objektu apbūves zeme, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa kods 0801 (0,0857 ha platībā), dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 

zeme, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501 (0,05 ha platībā), satiksmes 

infrastruktūras objektu apbūves zeme, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1105 

(0,1054 ha platībā). 

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

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

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.269. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

48.4. § 

Par adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā Salacgrīvas novadā 

(ziņo G.Paegle) 

 



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”-15 (Ž.Andže, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6660 001 0011 001, 6660 001 0011 002, 6660 

001 0011 003 un 6660 001 0011 004 adresi no: Zvejnieki, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 

novads uz adresi: Gulbji, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.  

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6660 001 0011 visas esošās ēkas ir saistītas ar 

adresi: Gulbji, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

2. 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.270. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

48.5. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, balsojot „PAR”-15 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

   

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.271. Administratīvais akts uz 1 lp. un sarakstes dokumenti uz 8 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

48.6. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Ceļa meklētāji” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Ceļa meklētāji” kluba „Bākugunis” (reģ. Nr.40008092554) pārstāves 

[..] iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/409), 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), balsojot „PAR”-15 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, U.Jēgers, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Ceļa meklētāji” ar Ls 180 (viens simts astoņdesmit lati). 

2. Biedrībai „Ceļa meklētāji” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 



3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ceļa meklētāji” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.272. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

48.7. § 

Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

 

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

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

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

  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas 

novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības un 

reģionālās ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros 

par kopējo summu 121243,25 LVL (viens simts divdesmit viens tūkstotis divi simti 

četrdesmit trīs lati, 25 santīmi).  

2. Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” kopējās attiecināmās izmaksas 117643,25 

LVL (viens simts septiņpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit trīs lati, 25 santīmi). 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 38892,97 LVL (trīsdesmit 

astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi lati, 97 santīmi) apmērā, no kuriem: 

3.1.35292,97 LVL (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi lati, 97 santīmi) apmērā 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem; 

3.2.3600,00 LVL (trīs tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo 

izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.272. 

 

48.8. § 

Iesniegums par izlaidumu pasākumiem 

D.Straubergs izsaka priekšlikumu no pašvaldības budžeta finansēt izlaiduma pasākumus novada 

skolās. 

Ž.Andže informē, ka pēdējos gados Liepupes vidusskolā ir tendence, ka izlaiduma balles nenotiek. 

Katru gadu tiek dota iespēja audzēkņiem, vecākiem un klašu audzinātājiem izvēlēties, jautājums 

paliek viņu kompetencē. Vienmēr sanāk tā, ka izlaiduma balle tiek rīkota apkārtējiem iedzīvotājiem. 

S.Līsmane izsaka viedokli, ka iespējams tā tam vajadzētu būt. 

D.Straubergs norāda, ka mērķis būtu radīt iespēju izlaiduma balles organizēšanai, izvēle, vai to 

darīt, paliek katras iestādes kompetencē. 

S.Kuka norāda, ka finansējums skolām varētu būt nepieciešams, pirmkārt, telpām (ja izvēlas 

kultūras namu), otrkārt – mūzikai, treškārt – kārtības nodrošināšanai. 

D.Straubergs informē, ka ir aicinājis Salacgrīvas vidusskolu un Salacgrīvas kultūras namu 

sagatavot tāmi par izdevumiem, kas rastos izlaidumu pasākumu rīkošanai, atbildības sadalījumu 

(dokuments pievienots protokolam).  

 

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

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

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

priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu izlaiduma pasākuma rīkošanai novada skolās 9.un 



12.klasēm; uzdot skolu direktoriem sagatavot aprēķinus par nepieciešamā papildus finansējuma 

apmēru. 

 

Lēmums Nr.273. Iesnieguma kopija uz 1 lp. un sagatavotais izdevumu tāmes un atbildības 

sadalījuma piemērs uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

1. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktors J.Zālītis sniedz pārskatu par ārzemju 

komandējumu uz tūrisma un skaistuma izstādi "MAAMESS 2013" Igaunijas pilsētā Tartu saskaņā 

ar protokolam pievienoto informāciju uz 1 lp.  

2. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktors J.Zālītis sniedz pārskatu par ārvalstu 

komadējumu - dalību CBC (Centrālbaltijas velo) projekta seminārā Anaboda, Zviedrijā saskaņā ar 

protokolam pievienoto informāciju uz 1 lp. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 

 


