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

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

 

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 20.novembrī         Nr. 15 

  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

 

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs piedalās 

2. Dace Martinsone piedalās 

3. Skaidrīte Eglīte  piedalās 

4. Jānis Cīrulis piedalās 

5. Sanita Šlekone  piedalās 

6. Anda Alsberga nepiedalās (personiski iemesli) 

7. Māris Trankalis piedalās 

8. Andris Zunde piedalās 

9. Inga Čekaļina  piedalās 

10. Gints Šmits nepiedalās (personiski iemesli)  

11. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

12. Lija Jokste  piedalās 

13. Aija Kirhenšteine piedalās 

14. Normunds Tiesnesis piedalās 

15. Ilona Balode piedalās 
 

 

 

Domes sēdē piedalās: Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece 

– Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada 

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

plānotāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Liene Eglīte – 

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” vadītāja, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja 

vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Digna Būmane – 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas 

direktors, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Gunta Kristiņa – 

Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes 

enerģētiķis, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

mailto:dome@salacgriva.lv


pilsētas pārvaldes vadītāja, Artūrs Aļebastrovs – iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Anita 

Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja  

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 32 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas 

novadā 2014.gadā” apstiprināšanu 

3. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala 

„Seržanti”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

4. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Tīruma 

ielā 22, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza ielā 7-1, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā  pārdošanu par nosacīto cenu 

6. Par telpu Dārza ielā 26, Svētciemā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā izsoles sākumcenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

8. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

9. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

11. Izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi 

12. Izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi 

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

14. Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Mehanizācijas ielā 11, Liedaga ielā 5A, 

Liedaga ielā 11A, „Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

15. Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  Jaunā ielā 12, Salacgrīvā 

16. Par 2008.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr. JP – 015 laušanu 

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

īpašumam [..] 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) 

20. Par detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā (kad. Nr.66600070002) darba uzdevumu 

21. Par ielu un ceļu uzņemšanu bilancē 

22. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014.gada apkures sezonai 

Salacgrīvas novada domes katlu mājā, Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

24. Par pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” inventāra nomas maksu 

apstiprināšanu 

25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.478 „Par 

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” maksas pakalpojumiem” 

26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.659 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Dvēseles dziesma”” 

27. Par kredīta ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā” realizācijai 

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

29.Papildus darba kārtības jautājumi: 

29.1.Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata 

 un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

29.2.Par zemes gabala daļas Transporta ielā 16B, Salacgrīvā maiņu  

29.3.Par siltumenerģijas tarifu Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlu mājā 



29.4.Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014.gada apkures sezonai 

Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlumājai 

29.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā 

Nr.630 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu 

sarakstu”   

29.6.Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” projekta 

„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai 

29.7. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

29.8.Iesniegums par grozījumiem Liepupes pagasta tautas nama budžeta tāmē un par 

papildus finansējuma piešķiršanu 

 

30. Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 

Gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija: 

1.Informācija par projekta „Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei  rekonstrukcija” 

realizācijas gaitu (ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos 

A.Krūmiņš) 

2.Par sadarbību projektā – informatīva filma par „Legālo narkotiku ietekmi uz bērnu un pusaudžu 

emocionālo un fizisko veselību” 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 29 

jautājumiem un 8 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem balsojot „PAR”-13 

(D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, 

M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 32 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

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

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 

28.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas” 16.
1
 punktu, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un 

Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 07.112013. vēstulē Nr. 18-6/10789 izteiktos iebildumus, saskaņā ar 

2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, 

I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”, 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

3. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos 

pārrēķinu uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 504 (protokols Nr.14; 7.§) 

„Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.550. Pielikumi uz 7 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 



2. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2014.gadā” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.10.2013. vēstulē         

Nr. 18-6/10293 izteiktos iebildumus, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas 

atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas 

novadā 2014.gadā” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.551. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala 

„Seržanti”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 422 „Par 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Seržanti”, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

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

samaksājis nekustamā īpašuma „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176 nosacīto cenu Ls 370 (trīs 

simti septiņdesmit lati), saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Attīstības komitejas un Finanšu 

komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 

005 0176 pārdošanu par nosacīto cenu Ls 370 (trīs simti septiņdesmit lati) un noslēgt 

pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.552. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Tīruma 

ielā 22, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 425 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Tīruma ielā 22, Salacgrīvā nodošanu 

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

samaksājusi nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tīruma ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094 nosacīto 

cenu Ls 3400 (trīs tūkstoši četri simti lati), saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Attīstības komitejas 

un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, 



A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Tīruma iela 22 pārdošanu par 

nosacīto cenu Ls 3400 (trīs tūkstoši četri simti lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.553. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza ielā 7-1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā  

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 523 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1, Dārza ielā 7, Svētciemā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas 

un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] 2013.gada 4.novembrī ir 

samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 900 (deviņi simti lati), balsojot „PAR”-13 

(D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, 

M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa Dārza ielā 7-1, 

kadastra Nr. 6672 900 0292 pārdošanu par nosacīto cenu Ls 900 (deviņi simti lati) vai 

1280,58 EUR un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.554. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par telpu Dārza ielā 26, Svētciemā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1. Nekustamais īpašums Dārza ielā 26, Svētciemā, kadastra Nr. 6672 007 0104 ir pašvaldības 

īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1051. 

2. 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 13.novembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Rīkot nekustamā īpašuma Dārza ielā 26, Svētciemā, bērnudārza ēkā telpu Nr. 13 – 23,0 

kv.m, Nr.6-1,8 un Nr.7-2,0 kv.m ar kopējo platību 26,8 kv.m, (pielikums Nr.1), nomas 

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

2.2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām Nr. 6; 7 un 13 ar kopējo platību 26,8 

kv.m vienam mēnesim – 30,02 Ls (trīsdesmit lati un 2 santīmi) (EUR 42,71). 

2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā atsevišķi par patērēto 

elektroenerģiju, par saviem līdzekļiem uzstādot starp skaitītāju un komunālajiem 

pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī 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 līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.555. Pielikumi uz 8 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2013.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 308 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā atsavināšanu” un 

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

atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 3.pantu, SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā 

īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2013.gada 12.novembrī veikto nekustamā 

īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2013/237, ņemot vērā 2013.gada 13.novembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, 

A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, kadastra Nr. 6672 008 0073 izsoles sākumcenu 

- Ls 1 500 (viens tūkstotis pieci simti latu) jeb EUR 2 134 (divi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit četri eiro). 

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

 

Lēmums Nr.556. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

[..] 

 

Lēmums Nr.557. Iesniegums uz 1 lp. un sociālā dienesta izziņa uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

9. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo A.Holma) 

[..] 

 

Lēmums Nr.558. Iesniegums uz 1 lp. un sociālā dienesta izziņas kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

[..] 

 

Lēmums Nr.559. Iesniegums uz 1 lp. un sociālā dienesta izziņa uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 



11. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

 par administratīvā akta piespiedu izpildi 

(ziņo D.Lejniece) 

[..] 

Tā kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmums Nr. 48 (Protokols Nr. 2; 

11.§) „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..]” nav izpildīts 

labprātīgi, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4. un 12.punktu un Administratīvā procesa likuma 

358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, 362.panta pirmo daļu, 366.pantu, 367.pantu un 

Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, 540.panta 3.punktu, 548.panta pirmo daļu, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome izdod izpildrīkojumu:  

 

veikt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmuma Nr. 48 (Protokols Nr. 2; 

11.§) „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

un piedzīt no [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..], samaksu par ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumiem Ls  1320,- (viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati) apmērā. 

 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, 

kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā 

no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

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

4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

 

 

Lēmums Nr.560. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

12. § 

IZPILDRĪKOJUMS 

 par administratīvā akta piespiedu izpildi 

[..] 

Tā kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmums Nr. 47 (Protokols Nr. 2; 

10.§) „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..]” nav izpildīts 

labprātīgi, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4. un 12.punktu un Administratīvā procesa likuma 

358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, 362.panta pirmo daļu, 366.pantu, 367.pantu un 

Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, 540.panta 3.punktu, 548.panta pirmo daļu, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome izdod izpildrīkojumu:  

 

veikt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmuma Nr. 47 (Protokols Nr. 2; 

10.§) „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

un piedzīt no [..], personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas[..], samaksu par ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumiem Ls 1320 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati) apmērā.  

 

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

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, 

kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā 

no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 



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

4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

 

Lēmums Nr.561. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

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

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības [..] īpašnieka [..] 2013.gada 

30.oktobra iesniegumu (2013.gada 30.oktobrī reģ.Nr.3-16.1/835) 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 

zemnieku saimniecības [..] iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: zemnieku saimniecības 

reģistrācijas apliecības kopija (izdota 07.03.1997.) un 2010.gada 28.maijā LR Zemkopības 

ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK-546. 

3. Zemnieku saimniecībai [..] esošais 2009.gada 30.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgums Nr.02/2009 ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.  

4. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „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”, ņemot vērā 2013.gada 13.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem zemnieku saimniecībai [..] īpašniekam [..]. 

4.2. Iedalīt [..] zvejas rīku limitu zvejai 2014.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: divus 

zivju tīklus un vienu reņģu tīklu. 

 

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

 

 

14. § 

Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Mehanizācijas ielā 11, Liedaga ielā 5A, Liedaga 

ielā 11A, „Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

 

1.Nekustamais īpašums Mehanizācijas iela 11, Liepupē, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

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

(protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra 

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

2. Nekustamais īpašums Liedaga iela 5A, Tūjā, kadastra Nr. 6660 003 0411, saskaņā ar 2008.gada 

24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekritīga zeme. 

3. Nekustamais īpašums Liedaga iela 11A, Tūjā zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0423 

saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piekritīga zeme. 



4. Nekustamais īpašums „Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr. 100000495638. 

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

domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

5.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 17.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/798), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, 

kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (2461 kv.m platībā), bez 

apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.1.  

Zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 29,7 m garumā, kas ir iezīmēts 

zemes robežu shēmā 

5.2. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 7.oktobrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/761), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A, kadastra Nr. 

6660 003 0411 (937 kv.m platībā), teritorija Nr. 1 un 1.1., bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

pielikumā Nr.2 iezīmētam teritorijām. 

5.3. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 7.oktobrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/757), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Rīgas iela 5A, kadastra Nr. 

6660 003 0411 (112 kv.m platībā), teritorija Nr. 5, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu plānu (pielikums Nr.2). 

5.4. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 7.oktobrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/758), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 11A, kadastra Nr. 

6660 003 0423 (160 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu plānu 

(pielikums Nr.3). 

5.5. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 10.oktobrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/759), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Liellapes” zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0419 (680kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu 

(pielikums Nr.4). 

5.6. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2013.gada 1.novembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/844), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Liellapes” zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0419 (320kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu un tajā 

iezīmēto teritoriju Nr.5 (pielikums Nr.5). 

6. Noteikt zemes nomas maksu vienam iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos 

noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 

novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai. 

7. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1. janvārī un līgumu darbības termiņu 

5 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.563. Pielikumi uz 5 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  Jaunā ielā 12, Salacgrīvā 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Jaunā ielā 12 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, 

kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 006 0057 (4798 kv.m platībā) un reģistrēts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Salacgrīvas pilsētas nodalījumā Nr.100000235992. 

1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 132 Ls. 



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

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

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts sakņu dārzu izmantošanai. 

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

domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

3. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 22.07.2010. 

Nr.3-16.1/540), iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Jaunā ielā 12 ar kopējo 

platību 1142 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.3 un 4. (Pielikums Nr. 1). 

4. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajai zemes platībai 5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto 

minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai. 

5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1. decembrī un līgumu darbības 

termiņu 10 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.564. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par 2008.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr. JP – 015 laušanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

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

apstākļus, tika konstatēts, ka 2008.gada 30.aprīlī starp Ainažu pilsētas domi, kuras saistību un 

tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome, kā iznomātāju, un SIA „Sarkanās klintis” (Reģ. Nr. 

40003952591, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048), kā nomnieku, noslēgts zemes 

nomas līgums Nr. JP-015 (turpmāk tekstā – Nomas līgums) par pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Pietrags”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 66250030432, nomu, saskaņā ar kura nosacījumiem 

zemesgabala lietošanas mērķis ir tūrisma rekreācijas teritorijas izveide.  

Saskaņā ar Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, nomnieks nepilda Nomas 

līguma 1.3.punktā paredzētos iznomātā zemesgabala lietošanas mērķa nosacījumus, kā arī Nomas 

līguma 5.1.punkta apakšpunkta nosacījumus, ko apliecina vairākkārtīgi sastādītajos nekustamā 

īpašuma „Pietrags”, Ainažu pagastā, teritorijas apsekošanas aktos konstatētais, kā arī nomniekam 

nosūtītās atgādinājuma vēstules par nesakārtotu teritoriju, un no iedzīvotājiem un tūristiem 

saņemtās sūdzības.  

Ņemot vērā to, ka SIA „Sarkanās klintis” nepilda Nomas līguma 1.3.punktā paredzētos 

iznomātā zemesgabala lietošanas mērķa (tūrisma rekreācijas teritorija) nosacījumus, 5.1.4.punkta 

nosacījumus, kā arī kā arī Nomas līguma 5.1.punkta: 5.1.2., 5.1.8.1., 5.1.8.2., 5.1.8.3., 5.1.8.4.,  

5.1.8.5.2., 5.1.8.5.3., 5.1.8.5.4., 5.1.8.5.5., 5.1.8.5.7., 5.1.8.5.8., 5.1.8.5.9., 5.1.8.5.10., 5.1.8.5.11., 

5.1.8.5.14., apakšpunktos noteiktās nomnieka saistības un pienākumus, un to, ka saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem, pašvaldības autonomā funkcija ir 

gādāt par savas administratīvās teritorijas sanitāro tīrību, Pietraga klintis ir ievērojams tūristu 

apmeklējuma objekts, un katru gadu tūrisma sezonā no personām un iedzīvotājiem regulāri tiek 

saņemtas sūdzības par teritorijas nesakoptību, ar Salacgrīvas novada domes 08.10.2013. vēstuli Nr. 

3-16.1/644, kura nosūtīta kā ierakstīts pasta sūtījums uz komersanta juridisko adresi, SIA „Sarkanās 

klintis” tika atkārtoti informēta par nomas līguma nosacījumu neievērošanu, kā tika lūgts izskatīt 

jautājumu par nomas līguma laušanu, pusēm abpusēji vienojoties. Vienlaicīgi iepriekš minētajā 

vēstulē tika norādīts, ka, ja SIA „Sarkanās klintis” līdz 2013.gada 31.oktobrim Salacgrīvas novada 

domei nebūs iesniedzis parakstītu vienošanos par nomas līguma laušanu vai rakstveida atbildi par 



vienošanās nepieciešamajiem grozījumiem, Salacgrīvas novada domes sēdē tiks izskatīts jautājums 

par nomas līguma vienpusēju laušanu, saskaņā ar Nomas līguma 6.2.1.apakšpunkta nosacījumiem, 

kas nosaka, ka iznomātājam ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja nomnieks nepilda nomas līguma 

5.1.apakšpunkta nosacījumus. SIA „Sarkanās klintis” nav sniegusi atbildi uz domes nosūtīto vēstuli.  

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

pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1589.pantu, 2008.gada 30.aprīļa Zemes nomas līguma Nr. JP-

015 6.2.1.punktu, kā arī saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), 

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

 

ar 2013.gada 1.decembri lauzt 2008.gada 30.aprīlī starp Ainažu pilsētas domi, kuras saistību un 

tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome, kā iznomātāju, un SIA „Sarkanās klintis” (reģ. 

Nr. 40003952591, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048 ) kā nomnieku, noslēgto 

zemes nomas līgumu Nr. JP-015 par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pietrags”, Ainažu 

pagastā, kadastra  Nr. 66250030432, nomu. 

 

 

Lēmums Nr.565.  

 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

1.4. Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ietilpstošajam 1.zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu [..] paredzētās izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās teritorijas, kurā no jauna 

veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts divi hektāri. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas un II daļas 2.nodaļas 2.1.5.p. 

noteikts, ka zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot 

detālplānojumu vai vienkāršā situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2013.gada 13.novembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, 

I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamo īpašumu [..], kad. Nr.[..], atbilstoši pievienotajai 

shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata. 

 



Lēmums Nr.566. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi mērniecības biroja [..] reģ. Nr.[..], 2013.gada 11.novembra iesniegumu (reģ. 

Nr.3-16.1/877) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..], sadalīšanai, un atdalītās zemes vienības pievienošanai 

nekustamajam īpašumam [..], kadastra Nr.[..] un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 

13.novembra sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, 

A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..] sadalīšanai, 

un atdalītās zemes vienības pievienošanai nekustamajam īpašumam [..], kadastra Nr.[..].  

2. Pēc nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..], sadalīšanas:  

2.1. izveidotajai 1.zemes vienībai ar platību 10,50 ha atstāt nosaukumu [..] un noteikt 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 10,50 ha platībā; 

2.3. izveidot 2.zemes vienību [..] ar platību 4,59 ha, no nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. 

[..], atdalīto zemes vienību 0,44 ha platībā pievienojot nekustamajam īpašumam [..], kadastra 

Nr.[..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 4,59 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.567. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) 

 

 Pamatojoties uz zemes vienības „Laveri” īpašnieces [..] (personas kods [..]), iesniegumu 

2013.gada 11. Novembrī Nr.3-16.1/872 un Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2008. "Liepupes pagasta teritorijas plānojums" 

nepieciešams izvērtēt un pamatot zemes vienības Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā (kad. Nr.66600070002) sadalīšanu.  

 Atbilstoši 16.10.2012. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 "Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2.5. nodaļas, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 28.panta prasībām un saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 13.novembra 

sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt zemes vienības „Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. 

Nr.66600070002) detālplānojuma izstrādi. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada teritorijas plānotāju Vinetu 

Krūzi. 

3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādātāju SIA „VIA DESIGN GROUP” (reģ. 

Nr.40003858112) un projekta vadītāju – arhitekti Evu Kalviņu (Sert.Nr.10-0792). 



4. Līgumu par detālplānojuma finansēšanu, saskaņā ar līguma projektu (pielikums Nr.1), noslēgt ar 

zemes īpašnieci [..] (personas kods [..]). 

 

Lēmums Nr.568. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā (kad. Nr.66600070002) darba uzdevumu 

 

 Pamatojoties uz zemes vienības „Laveri” īpašnieces [..] (personas kods [..]), iesniegumu 

2013.gada 11. Novembrī Nr.3-16.1/872 un Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2008. "Liepupes pagasta teritorijas plānojums" 

nepieciešams izvērtēt un pamatot zemes vienība „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā (kad. Nr.66600070002) sadalīšanu.  

 Atbilstoši 16.10.2012. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 "Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2.5. nodaļas prasībām un saskaņā ar 

Attīstības komitejas 2013.gada novembra sēdes atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, 

I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.569. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par ielu un ceļu uzņemšanu balance 

 

Salacgrīvas novada domes 2012. gada 6. novembra rīkojuma Nr.3-60/150 „Par 

pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un krājumu norakstīšanas un novērtēšanas komisiju 

izveidošanu” 18.punktā noteiktā komisija, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu, kā līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa 

ieguldījumu iekļauj bilancē, veica uz inventarizācijas brīdi nenovērtēto ceļu posmu apsekošanu. 

Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitītas 2 ielas un 9 ceļu 

posmi. Pamatojoties uz augstākminētās komisijas 2013.gada 14.oktobra aktu, saskaņā ar 2013.gada 

13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt ielu un ceļu uzņemšanu bilancē saskaņā ar pielikumu Nr.1 par kopējo summu Ls 

17457.60.  

 

Lēmums Nr.570. Pielikums uz 1 lp. un 14.10.2013. Akta kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai 

Salacgrīvas novada domes katlu mājā, Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa J. Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2013.gada 

13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 



S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt apkures maksu 2013./2014.gada apkures sezonā Salacgrīvas novada domes katlu mājā: 

1.1. Līdz 2013. gada 31. decembrim – 1.72Ls/m
2
 

1.2. No 2014. gada 1.janvāra – 2.45 EUR/m
2
 

2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā 

 

Lēmums Nr.571.  

 

23. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Mūzikas skolas pedagoga Vitālija Bogdanoviča 2013.gada 1.novembra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/287), domes izpilddirektora K.Ķemera 2013.gada 7.novembra iesniegumu 

(reģ. Nr.3-18/289) un Zvejnieku parka pārvaldnieka A.Aļbastrova 2013.gada 7.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/293), saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 ”Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar grozījumiem 

25.09.2013. lēmums Nr. 476: 23.10.2013. lēmums Nr. 538) izdarīt sekojošus grozījumus: 

 

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

ierakstus: 
 

 

Automašīnas  marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns  

  E-95,A-98, AI-93 

Ziemā Vasarā 

[..] [..] Patapināta Mūzikas skolai 

(Vitālijs Bogdanovičš) 
8 

 

7 

 
[..] [..] Patapināta izpilddirektoram 

(Kaspars Ķemers) 
8.8 8 

 

 

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

sekojošiem ierakstiem: 
 

 

Automašīnas  marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

[..] [..] Patapināta Mūzikas skolai 

(Vitālijs Bogdanovičš) 
8 

 

7 

 

[..] [..] Patapināta izpilddirektoram 
(Kaspars Ķemers) 

7.5 6.5 

 

 

3. Pielikumu Nr.2 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri stundā)” papildināt ar sekojošu 

ierakstu: 
 

Tehnikas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns  

E-95, A98, AI-93 

Ziemā Vasarā 

Zāles pļāvējs Mcculloch 

M165-107 T 

 Salacgrīvas novada dome 1.9 1.9 

 



 

Lēmums Nr.572. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” inventāra nomas maksu 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 29.februāra lēmumu Nr. 75 „Par pašvaldības iestādē 

„Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” inventāra nomas maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu 

euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības 

likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Finanšu 

komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ lēmumu 

izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši” inventāra nomas maksas: 

1.1.Invalīdu ratiņi                   7.11EUR mēnesī 

1.2.Funkcionālā gulta             14.23EUR mēnesī 

1.3.Stacionārā tualete             7.11 EUR mēnesī 

1.4.Palīgierīce staigāšanai      7.11 EUR mēnesī 

1.5.Matracis                            7.11EUR mēnesī 

1.6.Pretizgulējumu matracis   14.23 EUR mēnesī 

2. Inventāru iznomājot personai, kurai izsniegta sociālā dienesta izziņa par trūcīgas personas 

statusa piešķiršanu, nomas maksu sedz no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, slēdzot 

trīspusēju līgumu par inventāra iznomāšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas pilsētas ar lauku 

teritoriju domes 29.02.2008. lēmumu Nr.75 „Par pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne 

„Sprīdīši”” inventāra nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 2.§).  

 

Lēmums Nr.573.  

 

 

25. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.478 „Par 

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” maksas pakalpojumiem” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot „PAR”-13 

(D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, 

M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ veikt sekojošus grozījumus 2013.gada 25.septembra lēmumā 

Nr.478 „Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” maksas pakalpojumiem” 

(protokols Nr.13; 84.§): 

 

Papildināt lēmumu ar 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 

„8. Maksas pakalpojumus citām vajadzībām drīkst piemērot tikai ārpus Salacgrīvas novada 

jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” darba laika”.  

 

Lēmums Nr.574.  

 



26. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.659 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Dvēseles dziesma”” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja [..] 2013.gada 28.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 828), par kora „Dvēseles dziesma” koncertbrauciena UZ Nīderlandi 

norises laika maiņu un finansējuma izlietošanas mērķa maiņu, pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas 

atzinumu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), 

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

 

1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr.659 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Dvēseles dziesma”” piešķirtā finansējuma Ls 1500,00 (viens tūkstotis 

pieci simti  lati 00 santīmi) izlietojuma termiņu līdz 2014.gada 23.decembrim. 

2. Noteikt, ka piešķirtais finansējums izlietojams izdevumu koncertbraucienam uz 

Nīderlandi segšanai (autobusa nomas).   

3. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2013.gada 28.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/63 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

Lēmums Nr.575. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā” realizācijai 

 

Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 

30.oktobra lēmumu Nr.15.2/85, saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā”, ņemt kredītu Ls 

570825 apmērā (pieci simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci lati) no Valsts 

Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. 

Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2015.gada. Aizņēmumu atmaksu 

garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam: 

2.1.2014.gads –570825 Ls (pieci simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci lati). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  

 

 

Lēmums Nr.576. Projekta izmaksu tāme uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

28. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

(ziņo A.Paegle) 

 

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

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

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 



vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

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

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

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

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

un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, valsts mērķdotāciju sadales projektiem, balsojot „PAR”-13 

(D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, 

M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2013.gada 

01.decembra līdz 31.decembrim: Ls 522 Liepupes vidusskolai pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, 

Ls 54456 sadalīt saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2013.gada 01.decembra līdz 31.decembrim, saskaņā ar pielikumu Nr.2 

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

izglītības pedagogu darba samaksai no 2013.gada 01.decembra līdz 31.decembrim, saskaņā ar 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3 

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

spēkā stāšanās brīža. 

 

Lēmums Nr.577. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

29.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

 

29.1. § 

Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata un 

direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora Jura Zālīša 

2013.gada 11.novembra iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/28) par atbrīvošanu abpusēji vienojoties no 

direktora amata Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā ar 2013.gada 14.decembri un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 114.pantu, balsojot 

„PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot no amata Salacgrīvas novada tūrisma informācija centra direktoru Juri Zālīti 

2013.gada 14.decembrī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pusēm savstarpēji vienojoties, 

saskaņā ar Darba likuma 114.pantu. 

2. Ar 2013.gada 16.decembri iecelt par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

direktora pienākumu izpildītāju ceļojumu konsultanti Baibu Gobiņu uz 0.5 slodzi ar 

atalgojumu LVL 285.00 mēnesī, līdz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

direktora apstiprināšanai.  

 

 

Lēmums Nr.578. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 



 

 

 

29.2. § 

Par zemes gabala daļas Transporta ielā 16B, Salacgrīvā maiņu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un ņemot vērā to, ka lai pašvaldība 

varētu izbūvēt Transporta ielu, kadastra Nr. 6615 009 0084 (īpašnieks Salacgrīvas novada pašvaldība),  kur 

nepieciešama papildus zemes platība no blakus esošā īpašuma Transporta iela 14, kadastra Nr. 6615 

009 0059, kas nepieder pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.,3., 4.,8.,pantu un 26.panta 

1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 

pirmo daļu un 38.pantu, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Transporta iela 16B, 

kadastra Nr. 6615 009 0022, daļu (saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto teritoriju 267kv.m 

platībā) pret pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamo  SIA „KADILE” īpašumā esošā 

zemes gabala Transporta ielā 14, kadastra Nr. 6615 009 0059, daļu (saskaņā ar pielikumā 

Nr. 1, iezīmēto teritoriju, 267 kv.m platībā).  

2. Veikt zemes gabalu daļu apmaiņu, izstrādājot zemes ierīcības projektus zemes gabaliem 

Transporta ielā 14, kadastra Nr. 6615 009 0059 (īpašnieks „KADILE” SIA) un Transporta iela 16B, 

kadastra Nr. 6615 009 0022 (īpašnieks Salacgrīvas novada pašvaldība), saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projektu izstrādi iepriekš minētajiem zemes 

gabaliem, atsevišķu zemes robežu plānu izgatavošanu atdalāmajiem un paliekošajiem zemes 

gabaliem un ar to saistītos izdevumus par pakalpojumiem (mērniecība, reģistrācijas valsts 

zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā, zemesgrāmatā, nekustamo īpašumu tirgus 

novērtējumi), segt no pašvaldības budžeta. 

4. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu 

novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu atbilstoši, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem. 

 

Lēmums Nr.579. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

29.3. § 

Par siltumenerģijas tarifu Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlu mājā 

(ziņo D.Straubergs) 

J.Cīrulis izsaka priekšlikumu uzdot enerģētiķim J.Auziņam precizēt aprēķinu, dažas pozīcijas. – 

Piemēram, norādīts, ka uzstādītā jauda ir 0,6 megavati. Tas nenodrošina procesu, ja gaisa 

temperatūra sasniedz –23 grādus. Līdz ar to aprēķinā jānorāda maksimālā uzstādītā jauda. Ja tiks 

atstāts esošais aprēķins, tad iespējams būs jāatgriežas pie šī jautājuma tad, kad radīsies 

nepieciešamība darbināt otru katlu. 

J.Auziņš komentē, ka otrs katls šobrīd nav darba kārtībā. Norāda – uzrādītā siltuma jauda tarifa 

aprēķina iznākumu saskaņā ar formulām neietekmē.  

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350, 

juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 2013.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. 

Salacgrīvas novada domē 01.11.2013. ar reģ. Nr. 3-16.2/851) par siltumenerģijas tarifa izmaiņām 

katlu mājā Tirgus iela 7, Salacgrīvā, ar lūgumu ar novembra mēnesi noteikt jaunu apkures tarifu 



47.84 Ls/MWh + PVN. Iesniegumā norādīts, ka SIA „ENERGLUX” konstatējis būtisku 

neatbilstību apkures katlu reālajai darbībai ar tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem datiem. 

Ņemot vērā to, ka katlu māja Tirgus ielā 7, uzstādītajiem granulu sadedzināšanas katliem 

lietderības koeficients neatbilst to tehniskajās pasēs norādītajiem datiem, kā arī pamatojoties uz 

Salacgrīvas novada domes enerģētiķa iesniegto siltumenerģijas tirdzniecības aprēķinu, kas noteikts, 

atbilstoši 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/7 

„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajai siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodei, secināms, ka par pamatotu uzskatāms SIA 

„ENERGOLUX” sniegtā siltumenerģijas siltumapgādes pakalpojuma - siltumenerģijas tirdzniecības 

tarifs par 1 MWh Ls 47,84 LVL. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.
1
 panta trešo daļu, 

2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 17.punktu, balsojot „PAR”-12 

(D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, 

M.Trankalis, I.Balode, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, J.Cīrulis 

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

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

 

1. Noteikt, ka siltumenerģijas gala tarifs no katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 siltumapgādes 

pakalpojumam ir 47,84 Ls/MWh + PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

2. Iekļaut 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.3-25.3/320 nosacījumu, ka pašvaldībai ir 

tiesības pēc apkures sezonas beigām vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, vienu mēnesi 

iepriekš par to brīdinot SIA „ENERGOLUX”, neatlīdzinot SIA „ENERGOLUX” 

zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī neatlīdzinot SIA 

„ENERGOLUX” nekādus izdevumus (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumus) 

un veiktos ieguldījumus pašvaldībai piederošajā infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos. 

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

 

Lēmums Nr.580. Iesniegums uz 6 lp. un tarifa aprēķins uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29.4. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai Tirgus 

ielas 7, Salacgrīvā katlumājai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa J. Auziņa sagatavotajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu savlaicīgu 

un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi objektiem Salacgrīvā, Vidzemes ielā 5, 5a, 7, Tirgus ielā 3, 

Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/321, kas noslēgts 2013.gada 6. jūnijā ar SIA 

ENERGOLUX, pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, 

I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt apkures maksu 2013./2014.gada apkures sezonā Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlumājai: 

3.1. 47,92 Ls/MWh līdz 2013.gada 31.decembrim 

3.2. 68,18 EUR/MWh no 2014.gada 1.janvāra 

2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā 

3. Lēmums stājas spēkā deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/321, kas noslēgts 2013.gada 6.jūnijā ar SIA 

ENERGOLUX, pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā.  

 

Lēmums Nr.581. Tarifa aprēķins uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 



29.5. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Deputātiem balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „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.; lēmums Nr. 146 no 20.03.2013.; lēmums Nr. 262 no 29.05.2013.; 

lēmums Nr. 338 no 17.07.2013.; lēmums Nr. 490 no 25.09.2013. un lēmumu Nr. 498 no 

23.10.2013.): 

  

1. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

papildināt ar sadaļu Tirgus ielas 7 katlumāja sekojošā redakcijā:  

 

 

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš 

saime), 

līmenis Piezīmes 

1 

Kurinātājs 0.175 1 1,203 Ls/h 13.III 

Sezonas darbinieks 

uz apkures sezonu 

2 

Kurinātājs 0.175 1 1,203 Ls/h 13.III 

Sezonas darbinieks 

uz apkures sezonu 

3 

Kurinātājs 0.175 1 1,203 Ls/h 13.III 

Sezonas darbinieks 

uz apkures sezonu 

4 

Kurinātājs 0.175 1 1,203 Ls/h 13.III 

Sezonas darbinieks 

uz apkures sezonu 

5 Kurinātāja 

palīgs 0.175 0.5 1,203 Ls/h 13.III 

Sezonas darbinieks 

uz apkures sezonu 

 

2. Lēmums stājas spēkā deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320, kas noslēgts 2013.gada 6.jūnijā ar SIA 

ENERGOLUX, pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā.  

 

Lēmums Nr.582. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. 

  

 

29.6. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” projekta 

„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” valdes locekļu [..] Salacgrīvas 

novada domē 19.11.2013. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/891) par to, ka LAD Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā” ietvaros ir atbalstījusi iesniegto biedrības projektu „Daudzfunkcionāla bērnu un 

ģimeņu saieta centra izveide Salacgrīvā”, 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”-

13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, 

S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 858 (astoņi simti piecdesmit astoņi lati) apmērā, projekta 

„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu saieta centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai 

projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2013.gada 2.decembrim. Projekta kopējās 

izmaksas Ls 8952.87 (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi lati, 87 santīmi) 

2. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.583. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29.7. § 

Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi, kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas 

novada dome, un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un uzlabot 

sociālo pakalpojumu kvalitāti un 2013.gada 20.novembrī saņemto [..] mātes, [..] lūgumu palīdzēt, 

balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, 

I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt pabalstu [..] ortopēdisko apavu iegādei EUR 225.87 apmērā. 

2. Pabalsta izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.584. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29.8. § 

Iesniegums par grozījumiem Liepupes pagasta tautas nama budžeta tāmē un par papildus 

finansējuma piešķiršanu 

D.Straubergs jautā, vai Liepupes pagasta pārvaldei nepaliks nepadarīti darbi, ja finansējums tiks 

pārcelts Liepupes pagasta tautas nama budžeta tāmē? 

A.Ilgavīzis atbild, ka ekonomija radusies, jo turpinājās bezdarbnieku programma un finansējums 

darbinieka atalgojumam nav izlietots.  

 

Deputātiem balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā 

„Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumus saskaņā ar Liepupes pagasta tautas nama 

vadītāja iesniegumu (reģ. Nr.3-18/307) un Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu (reģ. 

Nr.3-18/311). 

 

Lēmums Nr.585. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka lēmumprojektā iekļauti visi Finanšu komitejā atbalstītie iesniegumi un 

priekšlikumi. Izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu, iekļaujot finanšu nodaļas, 



informācijas nodaļas, Salacgrīvas vidusskolas un Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” iesniegumos lūgtos 

budžeta tāmju grozījumus. 

 

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”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, 

J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 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 Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

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

pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.586. Pielikumi uz 15 lp. un iesniegumi uz 54 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Informācija par projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei 

rekonstrukcija" realizācijas gaitu  
Ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos A.Krūmiņš saskaņā ar 

protokolam ievienoto informāciju uz 3 lp. 

 

2.Par sadarbību projektā - informatīva filma par "Legālo narkotiku ietekmi uz bērnu un 

pusaudžu emocionālo un fizisko veselību" 

D.Straubergs informē, ka saņemts SIA „DK Media” lūgums sadarboties filmas izgatavošanā un 

translācijas nodrošināšanā, piedaloties ar līdzfinansējumu. 

M.Trankalis jautā, vai Salacgrīvas novada skolās ir šāda problēma? 

E.Ādmīdiņš informē, ka ir bijis šāds gadījums. 

I.Balode izsakās par problēmas nopietnību, iesaka šo pasākumu atbalstīt. 

D.Straubergs jautā, kādi ir priekšlikumi par atbalstāmās summas apmēru. 

M.Trankalis izsaka priekšlikumu piešķirt Ls 200. 

I.Bendrāte – atbalstīt varētu, iegādājoties diskus ar filmas ierakstiem.  

 

Sēdes vadītāja D.Straubergs saskaņā ar izskanējušiem priekšlikumiem aicina deputātus 

balsot par Ls 200 piešķiršanu sadarbībai projektā - informatīva filma par „Legālo narkotiku ietekmi 

uz bērnu un pusaudžu emocionālo un fizisko veselību”.  

 

Deputātiem balsojot „PAR”-13 (D.Martinsone, D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Čekaļina, S.Šlekone, M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine, 

A.Zunde), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj papildināt 

20.11.2013. lēmumu Nr.586 „Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2013.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”, no rezerves fonda iedalot Ls 200 

sadarbībai projektā - informatīva filma par „Legālo narkotiku ietekmi uz bērnu un pusaudžu 

emocionālo un fizisko veselību”.  

 

Lēmums Nr.587. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 



Sēdi slēdz plkst. 16:15. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


