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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 

2014.gada 19.martā                Nr. 3 

        

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. Skaidrīte Eglīte  piedalās 

3. Jānis Cīrulis piedalās 

4. Sanita Šlekone  piedalās 

5. Anda Alsberga piedalās 

6. Māris Trankalis piedalās 

7. Andris Zunde piedalās 

8. Inga Čekaļina  piedalās 

9. Gints Šmits nepiedalās (personiski iemesli)  

10. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

11. Lija Jokste  piedalās 

12. Aija Kirhenšteine piedalās 

13. Normunds Tiesnesis piedalās  

14. Ilona Balode nepiedalās (personiski iemesli) 

15. Dace Martinsone piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

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

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas 

novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, 

Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada domes 

galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Solvita 

Kukanovska – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore, Anita Holma – Salacgrīvas novada 

sociālā dienesta vadītāja, Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore, Liene 

Tiesnese – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore, Dzintra Eizenberga – 

Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Jānis Auziņš – Salacgrīvas 

novada domes enerģētiķis 

Uzaicināts un piedalās: SIA „GREENWOOL” valdes loceklis Renalds Mazburšs  

mailto:dome@salacgriva.lv


 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas logo apstiprināšanu 

2. Par Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2014.gada projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

3. Par 3.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija” 

nolikuma apstiprināšanu 

4. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

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

lašu kauss 2014” nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

7. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

8. Par pārstāvju deleģēšanu LEADER programmas vietējā rīcības grupā 

9. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži” Liepupes pagastā 

atsavināšanu  

10. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi” Liepupes pagastā 

atsavināšanu  

11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, 

Salacgrīvā atsavināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Muižkungi, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, Tūjā, Liepupes 

pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Upes ielā 7A, Salacgrīvā, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

15. Par nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas pagastā atkārtotas izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

16. Par šķūņa Liepupes pagastā ar kadastra apz.6660 009 0341 005 nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

17. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Salacgrīvā, nomas tiesību laika posmā no 2014.gada 

18.jūlija līdz 20.jūlijam izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

18. Par Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas 

ostas pārvaldei  

19. Par ceļa servitūta nodibināšanu Salacgrīvā 

20. Par pašvaldības zemes gabalu Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

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

22. Par grozījumiem 2010.gada 15.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/2 nekustamā īpašumā 

„Lakači”, Salacgrīvas pagastā 

23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem individuālajam 

komersantam „L.Jēkabsons” 

24. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu 

individuālajam komersantam „Gobulauki” 

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 

66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

26. Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos  „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” 

(kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā darba uzdevumu 

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

īpašumam [..] 



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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

33. Par pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” darbinieku ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu 

34. Par dalības maksas noteikšanu Liepupes vidusskolas skolotāju, vecāku un absolventu 

pasākumā 

35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 464 „Par 

Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu” 

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

„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 

38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 640 „Par 

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

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu [..] 

40. Papildus darba kārtības jautājumi: 

40.1. Par šķeldotāja izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

40.2. Par Liepupes vidusskolas projekta „Jauniešu telpa – muzikālā studija” iesniegšanu 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

40.4. Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts 

elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

40.5. Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts 

elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

40.6. Par projekta iesniegšanu valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts 

iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 

41. Par Salacgrīvas novada domes ekonomistes – budžeta plānotājas iesniegumu  

42. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 41 jautājumu 

un 6 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto 

darba kārtību. Sēdes vadītājs aicina deputātus sēdes gaitā informatīvi uzklausīt SIA 

„GREENWOOL” pārstāvi par ideju Salacgrīvā izveidot ražotni. 

 



 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas logo apstiprināšanu 

(ziņo K.Borozdina) 

 

Pamatojoties uz konkursa „Salacgrīvas novada Mūzikas skolas logo izstrāde” logotipa 

izvērtēšanas komisijas 2014.gada 4.marta lēmumu un saskaņā ar 2014.gada 10.marta Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas logo Lienes Mednes - Grigorjevas izstrādāto 

logotipa zīmi (pieteikuma numurs 1-23/5; iesniegts 28.02.2014.), saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

  

Lēmums Nr.63. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

Par Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2014.gada projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

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

2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 12.marta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Dagnis Straubergs, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Apstiprināt Programmas „Sabiedrība ar dvēseli” 2014.gada projektu konkursa nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs  

Kaspars Ķemers, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors 

Lija Jokste, Salacgrīvas novada domes deputāte, ZS „Vīganti” īpašniece 

Ilga Tiesnese, Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja 

Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā 

 

Lēmums Nr.64. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

3. § 

Par 3.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



 

 Apstiprināt 3.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba 

kaija” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

  

 

Lēmums Nr.65. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2014. gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.66. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

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

lašu kauss 2014” nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS 

„SALACA I”)”, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

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

„Salacgrīvas laša kausa 2014” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

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

 

Lēmums Nr.67. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz „Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes 

nolikumu”, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 

balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Andris 

Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Māris Trankalis, Lija Jokste balsojumā 



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

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu uz diviem 

gadiem: 

1.1. Viktors Georgs Damme 

1.2. Kristīne Mauliņa 

1.3. Jēkabs Raģis 

1.4. Valdis Joksts 

1.5. Jānis Lipsbergs 

1.6. Edžus Zvīnis 

1.7. Gints Ronis 

1.8. Ilze Kalniņa 

1.9. Arnis Viļļa 

 

2.Izvirzīt deputātu Māri Trankali kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 4 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr.2; 3.§); 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr.286 „Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā” (protokols Nr.8; 11.§) un 2013.gada 17.jūlija lēmumu 

Nr.341 „Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā” 

(protokols Nr.9; 50.2.§). 

 

Lēmums Nr.68.  

 

 

7. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Pamatojoties 2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

1. Ilze Jēkabsone 

2. Kristīne Rozmiaņeca 

3. Karlīna Karlsone 

4. Marta Stivriņa 

5. Lote Veckalne  

6. Emīls Eglītis 

7. Dāvis Melnalksnis 

8. Gints Šmits – domes deputātu pārstāvis 

9. Marta Dance – jaunatnes lietu speciālists 

10. Antra Paegle – izglītības speciālists 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 155 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” 

(protokols Nr. 5; 1.§) un 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr.287 „Par izmaiņām Salacgrīvas novada 

pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā” (protokols Nr.8; 12.§).  



 

Lēmums Nr.69.  

8. § 

Par pārstāvju deleģēšanu LEADER programmas vietējā rīcības grupā 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmu 2007.-2013.gadam ar mērķi aktivizēt 

lauku teritorijas attīstību un piesaistīt Eiropas Savienības projektu finanšu līdzekļus no Lauku 

attīstības plāna 4.ass aktivitātēm, saskaņā ar 2014.gada 10.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot PAR- 12 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs 

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

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

 

1. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvjiem LEADER vietējā rīcības grupā izvirzīt: 

Dagni Straubergu – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju; 

Aivaru Ilgavīzi – Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju; 

Ilonu Jēkabsoni – Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju. 

 

2. Vietējā rīcības grupas valdes sastāvā izvirzīt: 

Dagni Straubergu – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju; 

Aivaru Ilgavīzi – Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju; 

Ilonu Jēkabsoni – Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju. 

 

Lēmums Nr.70. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži” Liepupes pagastā 

atsavināšanu 

A.Alsberga jautā par īrnieku. 

A.Ilgavīzis atbild, ka īrnieks tiks informēts. 

D.Būmane norāda, ka izsoles noteikumos tiks iekļauts apgrūtinājums – īres līgums. 

 

1. Nekustamais īpašums „Melbārži”, kadastra Nr. 6660 002 0075 sastāv no zemes gabala 0,2635 ha 

platībā un 2 stāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 230,2 kv.m, kas ir pašvaldībai piederošs 

nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.667. 

2. Ņemot vērā 2014.gada 12.marta Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

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

personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

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

Liepupes pagastā, „Melbārži”, kadastra Nr. 6660 002 0075.  

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

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 



Lēmums Nr.71.  

  

Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu SIA „GREENWOOL” valdes loceklim Renaldam 

Mazburšam. 

R.Mazburšs - SIA „GREENWOOL” ir jaundibināts uzņēmums, kas plāno nodarboties ar atkritumu 

pārstrādi, būvmateriālu ražošanu. Sadarbības partneri ir atkritumu vākšanas kompānijas Holandē, 

no kuriem tiks iegūts izejmateriāls - siltumnīcu substrāts, kurā audzē papriku, tomātus, gurķus utt. 

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti apmēram pusotru gadu tika domāts, ko ar šo materiālu 

darīt. Konstatēts, ka šo materiālu var izmantot siltumizolācijas materiālu ražošanai (paneļi priekš 

māju siltināšanas). Tika panākta vienošanās par apjomu. Lai varētu uzsākt darbu, jāuzceļ ražotne, 

reģionālajā vides pārvaldē jāsaņem atļaujas. Eksperimenti ir veikti rūpnieciskos apstākļos. Vispirms 

izejmateriāls jāatbrīvo no liekā ūdens, pēc tam termiski apstrādājot, dedzinot. Pēc tam pakošana, 

pirms tās iemērcot šķidrajā stiklā, lai saglabātu formu. 

M.Trankalis jautā, ar ko tiks nodrošināts kurināšanas process? 

R.Mazburšs – Plānots kurināt ar dīzeli. Patēriņš – aptuveni 20 l/h. 

M.Trankalis jautā, cik liela plānota šī ražotne? 

R.Mazburšs – Sākotnēji plānots ražotni izvietot 3- 4 jūras konteineros. Paredzēta priekšattīrīšana 

pirms nodošanas pilsētas attīrīšanas iekārtām. 

M.Trankalis jautā par apjomu. 

R.Mazburšs – 1000 tonnas izejmateriāls, 24 000 kubikmetri gatavais produkts. Tiks vests caur ostu 

ar 5000-tonnīgiem kuģiem, sākumā 4 gadā. Izejmateriāls tiek piedāvāts vairāk, taču plānots 

apstrādāt 6,6% no materiāla, kas pieejams Holandē. 

M.Trankalis jautā, vai process ir automatizēts? 

 R.Mazburšs – Sākumā tas būs vairāk roku darbs, pēc tam tiks automatizēts. 

S.Eglīte jautā, vai termiskās apstrādes procesā neradīsies melni dūmi un tamlīdzīgi, kas kaitēs 

apkārtējiem iedzīvotājiem? 

R.Mazburšs domā, ka nē. Ir veikts eksperiments, izmeši neradās. Ar filtriem viss tiek nofiltrēts, 

dūmi nebija novērojami. 

J.Cīrulis jautā, cik ilgā laikā uzņēmumam ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu? 

R.Mazburšs – Pirmkārt, zemes nomas līgums ir nepieciešams, lai varētu saņemt plānošanas 

arhitektūras uzdevumu, otrkārt – lai reģionālajā vides pārvaldē varētu iesniegt iesniegumu B 

kategorijas saņemšanai. 

D.Straubergs informē, ka tikšanās reizē tika runāts par ražotnes izvietošanu otrā pusē. Dome ir 

saņēmusi iesniegumu par zemes iznomāšanu tieši blakus attīrīšanas iekārtām. Šo zemes gabalu 

dome ir paredzējusi iespējamai attīrīšanas iekārtu teritorijas paplašināšanai. Dome varētu iznomāt 

nākamo zemes gabalu, taču līdz galam bijušais nomnieks nav nokārtojis dokumentus, lai šīs nomas 

attiecības būtu izbeigtas. 

R.Mazburšs – Vides konsultanti ieteikuši notekūdeņus nodot pilsētas attīrīšanas iekārtām, nevis 

pašiem to veikt. Tādēļ ir nepieciešama pieslēguma vieta. Iekārtas būs mobilas. Ja zemes nomas 

līgums tiks noslēgts uz īsāku termiņu nekā 12 gadi, būs iespēja iekārtas pārvietot. 

D.Straubergs jautā, vai uzņēmēji ir runājuši ar baznīcas pārstāvjiem par iespējām iznomāt viņiem 

piederošus zemes gabalus? 

R.Mazburšs piekrīt, ka varētu runāt ar baznīcas pārstāvjiem, ja teritorijas plānojumā ir atļauts 

viņiem piederošajā teritorijā izveidot ražotni. Plānots rudenī atvest pirmo kravu ar izejmateriālu. 

D.Straubergs izsaka priekšlikumu līdz aprīļa komiteju sēdēm meklēt iespējas izvēlēties vietu 

ražotnes izveidošanai.  

  

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus atgriezties pie sagatavotās darba kārtības. 

 

10. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi” Liepupes pagastā 

atsavināšanu 

A.Alsberga jautā par M.Lavendeli. 

D.Straubergs norāda, ka šai personai, tāpat kā visiem citiem, būs visas tiesības piedalīties izsolē. 



A.Alsberga jautā par bibliotēku. 

A.Ilgavīzis informē, ka daļa bibliotēkas tiek pārcelta uz Liepupes pagasta pārvaldi, daļa - uz 

Liepupes bibliotēku. Apmeklējums ir minimāls, pakalpojumu būs iespējams saņemt Liepupē, kā arī 

pasūtījumu nokomplektēt pa telefonu. 

 

1. Nekustamais īpašums „Meķi”, kadastra Nr. 6660 010 0070 sastāv no zemes gabala 2,65 ha 

platībā, bibliotēkas ēkas, šūņa un klēts, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un 

reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000452211. 

2. Ņemot vērā 2014.gada 12.marta Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

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

personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

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

Liepupes pagastā, „Meķi”, kadastra Nr. 6660 010 0070.  

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

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.72.  

 

 

 

11. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, Salacgrīvā 

atsavināšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Viļņu ielā 5-4, kadastra Nr. 6615 900 0729 sastāv no dzīvokļa 

ar kopējo platību 43,6 kv.m un 436/5541 kopīpašuma domājamās daļas no būves (ar kadastra apz. 

6615 001 0050 012), kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000642864. 

2. Ņemot vērā 2014.gada 12.marta Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

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

personas mantas atsavināšanas likumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

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

Salacgrīvā, Viļņu ielā 5-4, kadastra Nr. 6615 900 0729.  

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

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.73.  

 

 

 



12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Muižkungi, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..] 2012.gada 2.novembrī saņemto pašvaldībai piederoša 

neapbūvēta zemesgabala Liepupes pagastā „Muižkungi”, kadastra Nr. 6660 011 0147, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 011 0111 (274 kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3-

16.1/854), konstatēja: 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskās personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 

Liepupes pagastā, „Muižkungi”, kadastra Nr. 6660 011 0147, zemes vienības kadastra apz. 6660 

011 0111 (274kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

1.2. Zemes stapgabalam „Muižkungi”, kadastra Nr. 6660 011 0147, zemes vienības kadastra apz. 

6660 011 0111 blakus atrodas [..] nekustamais īpašums [..], uz kura tai īpašumtiesības nostiprinātas 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 723. 

2. Zemes starpgabala „Muižkungi”, kadastra Nr. 6660 011 0147, zemes vienības kadastra apz. 6660 

011 0111 (274 kv.m platībā), īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000526627. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu 

zemei, kā arī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, 

8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr. 110) 

2014.gada 21.februārī veikto nekustamā īpašuma novērtējumu Nr.2014/20, saskaņā ar 2014.gada 

12.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Liepupes pagastā, Muižkungi”, 

kadastra Nr. 6660 011 0147, zemes vienības kadastra apz. 6660 011 0111 (274 kv.m platībā). 

3.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu „Muižkungi” atsavināt ar nosacījumu, ka 

tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Muižkungi”,  kadastra Nr. 6660 

011 0147, nosacīto cenu EUR 45 (četrdesmit pieci euro). 

3.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Muižkungi” izsoles noteikumus, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.74. Pielikums uz 4 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, Tūjā, Liepupes 

pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], 2012.gada 13.novembrī saņemto pašvaldībai piederoša 

neapbūvēta zemesgabala Tūjā, Liedaga ielā 23B, kadastra Nr. 6660 003 0448, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0416 (348 kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3-16.1/877), 

konstatēja: 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskās personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesnieguši atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 



Liedaga ielā 23B, kadastra Nr. 6660 006 0448, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0416 

(348kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

1.2. Zemes stapgabalam Liedaga ielā 23B, kadastra Nr. 6660 006 0448 blakus atrodas [..] 

nekustamais īpašums [..], uz kura tiem īpašumtiesības kā kopīpašniekiem nostiprinātas Liepupes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā [..]. 

2. Zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, kadastra Nr. 6660 006 0448 (348 kv.m platībā), zemes 

vienības kadastra apz. 6615 005 0199 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000526631. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes 

starpgabalu, kas piegul viņu zemei, kā arī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes 

Apeines (sertifikāts Nr. 110) 2014.gada 21.februārī veikto nekustamā īpašuma novērtējumu 

Nr.2014/19, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot 

PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

3.1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga 

ielā 23B, kadastra Nr. 6660 003 0448, zemes vienības kadastra ap. 6660 003 0416 (348 kv.m 

platībā). 

3.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Liedaga ielā 23B atsavināt ar nosacījumu, 

ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga ielā 23B,  

kadastra Nr. 6660 003 0448, nosacīto cenu Eur 1700 (viens tūkstotis septiņi simti euro). 

3.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga ielā 23B,  izsoles 

noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.75. Pielikums uz 4 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Upes ielā 7A, Salacgrīvā, nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], 2014.gada 4.martā nekustamā īpašuma nodaļā saņemto, 

pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Salacgrīvā, Upes ielā 7A, kadastra Nr. 6615 005 

0195, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0041 (103 kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu 

(reģ. Nr.7-14/21), konstatēja: 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 

Salacgrīvā, Upes ielā 7A, kadastra Nr. 6615 005 0195 (103kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

1.2. Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Upes ielā 7A, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0041 

blakus atrodas [..] īpašumā esošs nekustamais īpašums [..], uz kura tam īpašuma tiesības 

nostiprināts pilsētas zemesgrāmatas atvērtajā nodalījumā [..]. 

2. Zemes starpgabala Salacgrīvā, Upes ielā 7A, kadastra Nr. 6615 005 0195 (103 kv.m platībā) ar 

zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0041 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000524074. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 



zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 

sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr. 110) 2014.gada 21.februārī veikto nekustamā 

īpašuma novērtējumu Nr.2014/21, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Upes ielā 7A, kadastra 

Nr. 6615 005 0195 (103 kv.m platībā), zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0041. 

3.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Upes ielā 7A atsavināt ar 

nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Upes ielā 7A nosacīto cenu Eur 460 

(četri simti sešdesmit euro). 

3.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Upes ielā 7A izsoles noteikumus, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas pagastā atkārtotas izsoles 

rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr. 615 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu”, likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta otro daļu, sertificētas nekustamā 

īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 2014.gada 24.februāra tirgus vērtējumu Nr. 2014/5, saskaņā ar 

2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

  

1. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4 „Mednieki 1”, Salacgrīvas pagastā 

(kadastra Nr. 6672 900 0284), kas sastāv no dzīvojamās platības 42 kv.m platībā, 

kopīpašuma 420/3581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas kūts ar 

virsbūvi un zemes – mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

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

3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro). 

 

 

Lēmums Nr.77. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

16. § 

Par šķūņa Liepupes pagastā ar kadastra apz.6660 009 0341 005 nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22. janvāra lēmumu Nr.14 „Par 

pašvaldībai piekritīgā šķūņa ar kadastra apz.6660 009 0341 005 Liepupes pagastā nomas tiesību 

izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 25.februāra 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu 

Nr.6 un to, ka Līvija Bērziņa nosolījusi saimniecības ēkas 43,2kv.m platībā nomas tiesību 



visaugstāko nomas maksu mēnesī, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1.Apstiprināt 2014.gada 25.februārī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes 

pagastā, šķūņa ar  kadastra apz. 6660 009 0341 005 nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2014.gada 25.februāra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas 

un privatizācijas komisijas protokolu Nr.6, slēgt šķūņa nomas līgumu ar Līviju Bērziņu, personas 

kods 251261-12026, nosakot nomas maksu mēnesī 1,96 Eur. 

3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi. 

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

 

Lēmums Nr.78. Izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

17. § 

Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Salacgrīvā, nomas tiesību laika posmā no 2014.gada 

18.jūlija līdz 20.jūlijam izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane, K.Ķemers) 

 

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

nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000211307. 

2. Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamais īpašums,, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998. 

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

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

4. Zemes gabals Viļņu iela 18, kadastra Nr. 6615 004 0114 ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000076545. 

5. Zemes gabals Vidzemes ielā 31, kadastra Nr. 6615 006 0135 ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000309976. 

6. Zemes gabals Valmieras ielā 10, kadastra Nr. 6615 006 0113 ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000233484. 

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

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

nomu”, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, 

balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

2014.gada 18.jūlija līdz 20.jūlijam zemes gabaliem: 

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

Nr.1); 

8.2.Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.1 līdz Nr.11 

(pielikums Nr.2); 

8.3.Pērnavas iela, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2 

(pielikums Nr.2); 

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

platībā (pielikums Nr.3); 



8.5.Vidzemes ielā 31, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135 9080 kv.m un 11022kv.m 

platībā (pielikums Nr.4); 

8.6.Valmieras ielā 10, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0113 2623 kv.m un 2262kv.m 

platībā (pielikums Nr.5). 

 

9. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

10. Noteikt vienas iznomājamās zemes gabala vienības izsoles sākumcenu trīs dienām EUR 40 

(četrdesmit euro). 

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

vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Salacgrīvas novada 

pašvaldības nodevām. 

12. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr. 7. 

13. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.8. 

 

Lēmums Nr.79. Pielikumi uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

18. § 

Par Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas 

pārvaldei 

(ziņo N.Tiesnesis) 

 

Pamatojoties uz „Likumu par ostām” 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības zemi 

nodod valdījumā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu un saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot Salacgrīvas ostas pārvaldes valdījumā sekojošus Salacgrīvas novada domei piederošus 

zemes gabalus Salacgrīvas pilsētā, kas atrodas Salacgrīvas ostas teritorijā: 

 

1.1.  Kadastra Nr.6615 009 0001, platība 5082 m
2
, adrese: Jūras iela 20, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

1.2.  Kadastra Nr.6615 009 0003, platība 3521 m
2
, adrese: Jūrmalas iela 4, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads; 

1.3.  Kadastra Nr.6615 009 0061, platība 1261 m
2
, adrese: Ostas iela 12, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

1.4.  Kadastra Nr.6615 009 0014, platība 6316 m
2
, adrese: Jūras iela 16, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads; 

1.5.  Kadastra Nr.6615 007 0027, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 009 0017, 20 829 

m
2
, adrese: Jūrmalas iela 2c, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. 

 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.jūlija lēmumu Nr.381 „Par Salacgrīvas novada 

domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas pārvaldei” (protokols 9; 

12.§). 

 

Lēmums Nr.80.  

 

19. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Salacgrīvā 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Saskaņā ar 2014.gada 10.martā Salacgrīvas novada domē saņemto nekustamā īpašuma [..] 

īpašnieku [..] iesniegumu (reģ. nekustamā īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14/24) ar prasību noteikt ceļa 



servitūtu par labu īpašumam [..] pa pašvaldības nekustamo īpašumā Viļņu ielā 30, kadastra Nr. 6615 

001 0043, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0125, lai būtu brīva piekļuve nekustamam 

īpašumam [..], kur šis piebraucamais ir jau esošs dabā un vienīgais veids kā piekļūt īpašumam, 

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

Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā  2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Salacgrīvā, Viļņu ielā 30, kadastra Nr. 6615 001 0043, zemes vienības kadastra apz. 6615 

002 0125, par labu [..] nekustamajam īpašumam [..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku 

tiesību uz braucamo ceļu un kājceļu 3m platumā, nosakot ceļa kopējo  platību 60,63 kv.m, saskaņā 

ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, 

līgumā iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieki veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā 

un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā; 

2.2. kopīpašniekiem ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un apsaimniekošanu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

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

 

Lēmums Nr.81. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības zemes gabalu Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

D.Straubergs informē, ka uzņēmēju konsultatīvajā padomē tika diskutēts par jautājumu, kā 

aktualizēt informāciju par brīvajiem zemes gabaliem, kurus iespējams iznomāt. 

D.Būmane norāda, ka Salacgrīvas novada mājaslapā sadaļā „iznomājamās zemes platības” ir 

ievietota šī informācija. 

D.Straubergs jautā, cik ilgi, piemēram, šie lēmumprojektā minētie zemes gabali bija norādīti 

mājaslapā? 

D.Būmane atbild, ka aptuveni gadu. Tikai divi zemes gabali ir tādi, kuri tikko atbrīvojušies. 

D.Straubergs izsaka priekšlikumu nekustamā īpašuma speciālistei pārrunāt šo jautājumu par 

informācijas aktualizēšanu nākamajā uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē. 2014.gada 18.martā ir 

saņemts vēl viens iesniegums ar lūgumu iznomāt sagatavotajā lēmumprojektā iekļautos zemes 

gabalus. 

D.Būmane – Ja ir divi iesniegumi, jārīko izsole. 

A.Alsberga iesaka – ja ir apkopoti mūsu novada zemnieku kontakti, tad aktuālo informāciju par 

brīvajiem zemes gabaliem varētu nosūtīt viņiem uz e-pastu. 

D.Straubergs – Arī personas, kuras vēlas zemniekiem nodot nomā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi, varētu iesniegt informāciju Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai Dz.Eizenbergai. 

 

Deputātiem balsojot PAR- nav, PRET – 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome noraida sagatavoto lēmumprojektu „Par pašvaldības zemes gabalu 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu”, uzdod Nekustamā īpašuma nodaļai uz 

nākamā mēneša komiteju sēdēm virzīt jautājumu par šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles 

rīkošanu.  

 



Lēmumprojekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

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

(ziņo D.Būmane) 

 

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

ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927. 

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 individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

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

domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Saskaņā ar [..], 2014.gada 13.februārī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. 

Nr.3-16.2/70), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 

136 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu 

Nr.1). 

2.1.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā 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 mazdārziņiem. 

2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

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

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

īpašuma nodokli. 

2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli. 

 

Lēmums Nr.82. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par grozījumiem 2010.gada 15.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/2 nekustamā īpašumā 

„Lakači”, Salacgrīvas pagastā 

 

Ņemot vērā [..] 2014.gada 24.februārī Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļā  

saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 7-14/18) par zemes gabala daļas īpašumā „Lakači”, Salacgrīvas 

pagastā 2,38 ha platībā iznomāšanu [..] lauksaimnieciskai izmantošanai, tika konstatēts: 

1. 2010.gada 15.janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/2 ar [..] par pašvaldībai 

piederošā zemes gabala „Lakači”, kadastra nr. 6672 007 0522 (daļu 2 ha platībā) 

iznomāšanu. 

2. Zemes gabala „Lakači” kopējā platība ir 4,38 ha un atlikusī daļa 2,38 ha platībā nav 

iznomāta. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  



 

3. Veikt grozījumus 2010.gada 15.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/2 ar [..]. 

3.1. Izteikt 2010.gada 15.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā 8-2.1/2 punktu 1.1. jaunā 

redakcijā: 

 

„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes gabalus Salacgrīvas pagastā, 

„Pīpenes”, kadastra Nr. 6672 007 0326 (6,05 ha platībā), „Lakači”, kadastra Nr. 6672 007 0522 

(4.38 ha platībā), turpmāk tekstā abi kopā – Zemesgabals.” 

 

3.2. Apstiprināt jaunu grafisko pielikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

 

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā 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 lauksaimniecībai par katru iznomāto zemes vienību. 

 

Lēmums Nr.83. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

23. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem individuālajam 

komersantam „L.Jēkabsons” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „L.Jēkabsons” [..] 2014.gada 

11.marta iesniegumu (2014.gada 11.marta reģ.Nr.3-16.2/123) ar lūgumu, noslēgt rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem. Izvērtējot 

Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

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 

individuālais komersants „L.Jēkabsons” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: individuālā 

komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 07.02.2014.) un 2014.gada 27.februārī LR 

Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK000013. 

3. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru 

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

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5.punktu un ņemot vērā 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

uz desmit gadiem individuālajam komersantam „L.Jēkabsons” [..]. 

3.2. Iedalīt individuālajam komersantam „L.Jēkabsons” zvejas rīku limitu zvejai 2014.gadā 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: 100 zivju āķu un vienu lucīšu murdu. 

 

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

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.84. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 



24. § 

Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu 

individuālajam komersantam „Gobulauki” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Gobulauki” [..] 2013.gada 

13.novembra iesniegumu (2013.gada 13.novembrī reģ.Nr.3-16.2/884) ar lūgumu izsniegt 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos. 

2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām individuālais komersants „Gobulauki” 

iesniedzis iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija; gada ienākuma deklarācija par 2013.gadu; Valsts ieņēmumu dienesta 

izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.  

3. Individuālajam komersantam „Gobulauki” 2009.gadā 22.maijā izsniegtā Speciālā atļauja 

(licence) Nr.3 derīga līdz 2014.gada 22.maijam. 

4. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 

9.punktu, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

izsniegt individuālajam komersantam „Gobulauki” [..] speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē uz pieciem gadiem no 2014.gada 23.maija līdz 

2019.gada 22.maijam. 

 

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.85. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 

66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo V.Krūze) 

 

Pamatojoties uz nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra 

Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

īpašnieku [..] iesniegumu 2014.gada 5.martā Nr.3-16.2/113 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 nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, 

piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.  

 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 2014.gada 12.marta sēdes 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  



 

1. Uzsākt nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 

66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

detālplānojuma izstrādi. 

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

Krūzi. 

3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādātāju SIA „Pils M” (reģistrācijas Nr.47703002196). 

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

ar nekustamo īpašumu īpašniekiem [..]. 

 

Lēmums Nr.86. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 14 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” 

(kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā darba uzdevumu 

 

 Pamatojoties uz nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra 

Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

īpašnieku [..] iesniegumu 2014.gada 5.martā Nr.3-16.2/113 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 nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 

66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, 

aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas. 

 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 2014.gada 12.marta sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), 

„Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.87. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..] īpašnieces [..] 29.02.2014. iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.1/108) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu[..]. 

1.2. No nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] ir 

paredzēts atdalīt jaunu zemes vienību 6,0 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk 

Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 



17.12.2004. saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, paredzētās izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās un mežu teritorijas, kurā no jauna 

veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 1 ha. 

1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai 

lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta 

lielāka minimālā platība. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā 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, saskaņā ar 2014.gada 12.marta 

Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

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

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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.88. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 12.02.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 3-16.1/87, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, 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 2014.gada 

12.marta sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 



Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 9,2 ha sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un 

platību 9,2 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 2,0 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi 

Mežciems, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads un noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2,0 ha 

platībā. 

2.2. 2.zemes vienībai ar platību 7,2 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Jaunpūpoli” un noteikt sekojošu nekustamā 

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

kods 0101) – 7,2 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.89. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

29. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 22.02.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 3-16.1/109, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, 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 2014.gada 

12.marta sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 18,50 ha sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  un 

platību 18,50 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 4,7 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 4,7 ha platībā. 

2.2. 2.zemes vienībai ar platību 13,8 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Riekstiņi 1” un zemes gabalam noteikt 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) –13,8 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.90. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 



30. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 24.02.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 3-16.1/88, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, 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 2014.gada 

12.marta sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..]  un platību 10,58 ha sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un 

platību 10,58 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 10,42 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) –7,2 

ha platībā; 

- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,4 ha platībā; 

- dabas pamatnes zeme (NĪLM kods 0501) – 2,82 ha platībā; 

2.2. 2.zemes vienībai ar platību 0,16 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Vecsalacas 2A” un zemes gabalam noteikt 

sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) –0,7 ha platībā; 

- dabas pamatnes zeme (NĪLM kods 0501) –0,1 ha platībā; 

- zeme ceļu nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) –0,8 ha platībā. 

 

 

Lēmums Nr.91. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

vietnieces izglītības jomā Ligitas Dambes 11.03.2014. iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/67), saskaņā ar 

2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījums 

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; 20.11.2013. lēmums Nr.572; 19.12.2013. lēmums Nr.616; 19.02.2014. lēmums Nr. 58): 

 

1. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar sekojošu 

ierakstu: 



 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

WV PASAT [..] Nomāta pirmsskolas 

izglītības iestādei „Vilnītis” 
( Ligita Dambe) 

5.3 4.8 

  

 

Lēmums Nr.92. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

A.Alsberga izsakās, ka viņai pēc Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes radies priekšstats, 

ka sociālā dienesta darbinieki ir ļoti noslogoti. Tāda bijusi motivācija algu paaugstināšanai. Ierosina 

– paaugstinājumam paredzēto daļu atvēlēt vēl viena sociālā darbinieka algošanai. Palielinot algu 

slodze mazāka nepaliek. Sociālie darbinieki netiek galā ar visiem pienākumiem. Uzskata, ka būtu 

jābūt vēl vienam darbiniekam. 

A.Holma paskaidro, ka sociālai darbiniecei Ainažos šobrīd nav pilna likme. Ar lēmumprojektā 

sagatavotajām izmaiņām paredzēts palielināt likmi, tātad arī pienākumi būs vairāk. 

I.Lazdiņa papildina, ka tiek izlīdzināti koeficienti un darba pienākumi, pamatojot ar darba apjomu. 

A.Alsberga uzskata, ka būtu jāatrod iespējas sociālajā dienestā vēl pieņemt kādu darbinieku, lai 

nebūtu tik liela slodze. 

A.Holma uzskata, ka labāk darba pienākumus uzticēt kompetentiem darbiniekiem, kuri jau strādā 

sociālajā dienestā. 

S.Eglīte uzskata, ka atalgojuma palielinājums ir pamatos, ņemot vērā sociālo darbinieku 

pienākumus. 

 

Pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītājas A Holmas 2014.gada 3.marta iesniegumiem 

(reģ.Nr. 3-18/45; 3-18/47), saskaņā ar 2014.gada 10.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas 

un 2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 12 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 

1 (Anda Alsberga), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 622 „Par 

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

lēmums Nr. 59 no 19.02.2014.): 

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

sadaļas Sociālais dienests sekojošus ierakstus izteikt jaunā redakcijā: 

 

  Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis Piezīmes 

5 Sociālais darbinieks 0.5 1 €  811 39. III 
 

6 Sociālais darbinieks 0.5 1 €  811 39. III 
 

7 
Sociālās palīdzības 

organizators 
0.5 1 €   811 39. III 

 

 

2. Lēmums piemērojams ar 2014.gada 1.aprīli. 

 



Lēmums Nr.93. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” darbinieku ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Veci ļaužu mītnes „Sprīdīši vadītājas iesniegumiem (reģ.Nr. 3-18/ 51; 3-18/ 

58; 3-18/ 62) un Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmuma Nr.134 „Noteikumi 

„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 

2014.gada 10.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2014.gada 12.marta Finanšu 

komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši”” darbinieku ēdināšanas 

izmaksas 1.76 euro apmērā par pusdienām. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 

20.februāra lēmumu Nr.47 „Par pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” 

darbinieku ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 4.§). 

 

Lēmums Nr.94. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

34. § 

Par dalības maksas noteikšanu Liepupes vidusskolas skolotāju, vecāku un absolventu 

pasākumā 

 

Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktores A.Rubezes 2014.gada 7.marta iesniegumu 

(reģ. Nr.3-18/60), saskaņā ar 2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

              Noteikt dalības maksu EUR 2.00 apmērā par piedalīšanos 2014.gada 4.aprīlī rīkotajā 

Liepupes vidusskolas skolotāju, vecāku un absolventu pasākumā no katra dalībnieka. 

 

Lēmums Nr.95. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

 

Pamatojoties uz Informācijas nodaļas vadītājas I.Tiesneses 2014.gada 7.marta iesniegumu 

(reģ.Nr.3-18/59), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi 

„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, saskaņā ar 

2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 



Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”, papildinot lēmuma 1.punktu ar 

sekojošu apakšpunktu: 

 

„1.12. magnētam ar senajām fotogrāfijām –EUR 0.83 ”.  

 

 

Lēmums Nr.96. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

36. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 464 „Par 

Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu” 

(ziņo A.Aļebastrovs) 

 

Pamatojoties uz Zvejnieku parka pārvaldnieka A.Aļebastrova 2014.gada 7.marta iesniegumu 

(reģ.Nr.3-18/ 63), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi 

„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 

2014.gada 10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 12.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 464 „Par Sporta un atpūtas kompleksa 

„Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”, 1.4.2. apakšpunktu izsakot 

sekojošā redakcijā: 

„1.4.2. par stadiona (bez futbola laukuma) Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu:  

1.4.2.1. par treniņnodarbību līdz 2 stundām                                      EUR 7,50 

1.4.2.2. par treniņnodarbībām uz 1 dienu                           EUR 21,50” 

 

Lēmums Nr. 97. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

37. § 

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursa „Sporta 

inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” nolikumu, saskaņā ar 2014.gada 10.marta Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

  



1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Sporta 

inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ar projektu „Sporta inventāra iegāde 

Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestādēs”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 11000. 

3. Projekta „Sporta inventāra iegāde Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestādēs” 

realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 5500 jeb 50% apmērā no kopējām 

projekta izmaksām. 

 

Lēmums Nr.98. Projekta iesnieguma veidlapas projekts uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

38. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 640 „Par 

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

(ziņo I.Bendrāte) 

 

Izskatījusi biedrības „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” (reģ. 

Nr.40008108554) valdes priekšsēdētājas Sanitas Šlekones 07.03.2014. iesniegumu ar lūgumu veikt 

grozījumus Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” iesniegtajā un Salacgrīvas novada 

domes apstiprinātajā (30.01.2014. līgums Nr.3-25.3/87) budžeta tāmē biedrības darbības 

nodrošināšanai, jo, mainoties biedrības valdes sastāvam, secināts, ka nav iespējams pilnvērtīgi 

izmantot piešķirto finansējumu iepriekšējās valdes priekšsēdētājas izstrādātajās pozīcijās, 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636, saskaņā ar 2014.gada 

10.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas uz 2014.gada 12.marta Finanšu 

komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Sanita 

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

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

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 640 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” ar 4.punktu šādā 

redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” piešķirtais 

finansējums izlietojams saskaņā ar pielikumā Nr. 1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma 

apjomam, ievērojot nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr. 1 norādītajās pozīcijās 

nedrīkst pārsniegt 10%.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 30.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/87 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

 

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu par nekustamo 

īpašumu [..] 

[..] 

3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma 

naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 



pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst 

fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un 

nokavējuma naudas. 

4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 

25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2014.gada 12.marta Finanšu komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

          Dzēst [..], kurš miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par nekustamo 

dzīvokļa un zemes īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..] – pamatparādu EUR 97.85, pamatparāda 

palielinājumu EUR 1.00 un nokavējuma naudu EUR 56.74. Kopējā dzēsuma summa – EUR 

155.59 (viens simts piecdesmit pieci eiro un 59 eiro centi).  

 

Lēmums Nr.100.  

 

40.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

 

40.1. § 

Par šķeldotāja izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 8.panta piekto 

daļu, 15.pantu, 17.pantu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas -  šķeldotāja Ducker H14O, rūpnīcas Nr.560640, 

izlaiduma gads 2006,  pārdošanu par brīvu cenu par nenotikušu. 

2. Atsavināto šķeldotāju Ducker H14O pārdot mutiskā izsolē ar lejupejošu soli. 

3. Apstiprināt šķeldotāja Ducker H14O nosacīto cenu 1990 EUR (viens tūkstotis deviņi 

simti deviņdesmit euro), kas ir izsoles sākumcena. Izsolē nosolītā cena, kas nav zemāka 

par slepeno cenu, uzskatāma par kustamās mantas pirkuma maksu. Papildus cenai 

maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.  

4. Uzdot pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt šķeldotāja slepeno cenu. 

5. Sludinājumu par šķeldotāja Ducker H14O pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli 

publicēt laikrakstā „Auseklis” un interneta mājaslapā www.salacgriva.lv. 

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

 

Lēmums Nr.101. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

40.2. § 

Par Liepupes vidusskolas projekta „Jauniešu telpa – muzikālā studija” iesniegšanu 

(ziņo A.Zunde) 

 

Liepupes vidusskola ir sagatavojusi projekta „Jauniešu telpa – muzikālā studija” pieteikumu 

nodibinājumam „Rietumu bankas labdarības fonds”. Projekta mērķis ir iekārtot jauniešu telpu – 

muzikālo studiju Liepupes vidusskolā.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Liepupes vidusskolas direktores 

A.Rubezes 2014.gada 13.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/70), balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, 

http://www.salacgriva.lv/


Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Liepupes vidusskolas projekta „Jauniešu telpa – muzikālā studija” realizācijas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu EUR 800 (astoņi simti euro) apmērā, t.i. 20% no projekta 

kopējām izmaksām. 

 

Lēmums Nr.102. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

40.3. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 29.01.2014. iesniegumu, reģ. Nr.3-16.1/45 un 23.02.2014. iesniegumu Nr.3-

16.1/91 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības [..] sadalīšanai, 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 

2014.gada 12.marta sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 24.04.2013. lēmumu Nr.187 (prot. Nr.5, 33p.) „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.  

3. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

3.1. 1.zemes vienībai ar platību 3,0 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus  
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,49 ha platībā; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 1,51 ha platībā. 

3.2. 2.zemes vienībai ar platību 6,8 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Jaunmeijiņas” un noteikt sekojošus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  
- zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,84 ha platībā; 

- zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 4,96 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.103. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

40.4. § 

Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un 

to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

J.Auziņš informē, ka tika plānots uzstādīt elektromobiļu uzlādes staciju Vidzemes ielā 2, 

Salacgrīvā. Taču konstatēts, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šajā gadījumā tiktu veikta 

saimnieciskā darbība. Līdz ar to pašvaldībai nav iespējams piesaistīt 85% valsts līdzfinansējumu 

projekta realizācijai, kā iekļauts sagatavotajā lēmumprojektā, bet tikai 50%. Priekšlikums – 



neuzstādīt elektromibiļu uzlādes staciju, jo pašvaldībai tas ir ekonomiski neizdevīgi. Pašvaldībai 

papildus vēl būtu jāsedz termināla, e-talonu sistēmas izmaksas, kā arī jāmaksā par patērēto 

elektroenerģiju. 

A.Alsberga jautā par elektromobiļu iespējamo skaitu, kuri uzpildīsies šajā uzlādes stacijā. 

J.Auziņš atbild, ka caurbraucēji varētu izmantot elektromobiļu uzlādes staciju. Latvijā pagaidām 

nav apkopoti dati par elektromobiļu skaitu. 

J.Cīrulis uzskata, ka Salacgrīva pēc ģeogrāfiskā stāvokļa būtu piemērota elektromobiļu uzlādes 

stacijas izvietošanai, taču izsludinātā projektu konkursa noteikumi pašvaldībai nav izdevīgi.  

 

Deputātiem balsojot PAR- nav, PRET – 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome noraida lēmumprojektu.  

 

Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

40.5. § 

Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un 

to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

(ziņo J.Auziņš, K.Ķemers) 

 

Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā 

Salacgrīvas novada pašvaldībā, iegādājoties elektromobili” Vides aizsardzības un reģionālās 

ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai” ietvaros par kopējo summu 26375,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit pieci eiro, 00 centi).  

2. Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Salacgrīvas novada 

pašvaldībā, iegādājoties elektromobili” kopējās attiecināmās izmaksas 26375,00 EUR 

(divdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi). 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 7875,00 EUR (septiņi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā no pašu līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.104.  

40.6. § 

Par projekta iesniegšanu valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  



1. Iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 

Salacgrīvas novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde” Zemkopības ministrijas 

izsludinātajā projektu iesniegšanas pirmajā kārtā Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 

resursu aizsardzība”. 

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8162,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit 

divi euro, 00 centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo 

līdzfinansējumu 2122,00 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.105. Projekta iesnieguma projekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

41. § 

Par Salacgrīvas novada domes ekonomistes – budžeta plānotājas iesniegumu 

(ziņo I.Lazdiņa, K.Ķemers) 

J.Cīrulis uzskata, ka jāskata viss papildus pieprasījumu saraksts kopā. 

D.Straubergs informē, ka jautājumu par finansējuma piešķiršanu pārbaudēs konstatēto 

ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu novēršanai pašvaldības iestādēs plānots izskatīt tad, kad būs 

sagatavotas precīzas tāmes. 

J.Cīrulis izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu. Ja saraksts plašāks, tad, iespējams, ir 

kādas citas prioritātes.  

 

Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome atliek jautājumu.  

 

Lēmums Nr.106. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” balsojot PAR- 

13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 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.107. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs informē, ka ir saņemta vēstule no Latvijas Pašvaldību 

savienības ar aicinājumu izteikt viedokli par iespējamiem grozījumiem likuma „Par pašvaldībām” 

68.pantā, ar kuriem tiktu paredzēta izpilddirektora pilnvaru termiņa noteikšana uz domes 

priekšsēdētāja vai domes pilnvaru laiku. 

M.Tranaklis uzskata, ka Salacgrīvas novada pašvaldībā izmaiņas likumā šajā punktā šobrīd nav 

aktuālas. 

J.Cīrulis izsakās, ka tas ir atkarīgs no izpilddirektora profesionalitātes būt neatkarīgam no politiskās 

varas. 

 Deputāti vienojas nosūtīt Latvijas Pašvaldību savienībai atbildi - Salacgrīvas novada dome 

neatbalsta iespējamos grozījumus, jo uzskata, ka izpilddirektors ir tā amatpersona, kura nodrošina 

pašvaldības darba nepārtrauktību un stabilitāti, mainoties domes priekšsēdētājam, domes sastāvam, 

politiskajai situācijai. 

 

Latvijas Pašvaldību savienības 04.03.2014.vēstule Nr.0320140776/A591 uz 1 lp. pievienota 

protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:55. 

Kārtēja domes sēde – 2014.gada 16.aprīlī plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


