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

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

 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.8 

 

Salacgrīvā         2014.gada 20.augustā  

   

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008849 

2. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008629 

3. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009453 

4. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008577 

5. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008742 

6. Par ceļa zīmju izvietojuma izmaiņām Liepupes pagastā 

7. Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu 

8. Par zemes vienības „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. 

Nr.66600070002) detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai 

9. Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmuma Nr.548 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumam [..]” 

(protokols Nr.15; 23.§) atcelšanu 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

12. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2014.gada 15.jūlija lēmuma Nr.13-12-47 „Par atteikumu 

akceptēt tehnisko projektu” atstāšanu spēkā 

13. Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagastā izsoles pārtraukšanu 

14. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

16. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala 

„Sidrabiņi”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-3, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-4, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-4, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 
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21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A” - 2, Vecsalacā, Salacgrīvas 

pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Malači”, Liepupes pagastā 

domājamās daļas nodošanu atsavināšanai [..], nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

24. Par nekustamo īpašumu Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas 

novadā 

25. Par pašvaldības zemes gabalu daļu Dārza ielā 10, Ainažos un Tērces ielā 10, Salacgrīvā 

iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

27. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai  Tirgus 

ielas 7, Salacgrīvā katlumājai 

28. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai Ainažu 

pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām 

29. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu  

30. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu  

31. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

32. Par grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu 

mītnes „Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem 

33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā” 

34. Par izmaiņām Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes sastāvā 

35. Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu  

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

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

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

38. Par finansiālu atbalstu biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Stāvlaukuma 

izbūve” realizēšanai 

39. Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu 

zvejnieku saimniecībai „Rhodeus” 

39.2.Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības 

iestādēm 

39.3.Par Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” projekta „Sporta inventāra iegāde 

veselības vingrošanas nodarbībām” līdzfinansēšanu 

39.4.Par nedzīvojamo telpu „Dižlauvās”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu  

40. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 
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Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona 

Balode, Dace Martinsone  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītājas vietniece, Digna Būmane – 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte, Kaspars 

Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Didzis Žibals – Salacgrīvas 

novada domes kārtībnieks, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste 

 

Nepiedalās- Jānis Cīrulis (atvaļinājumā), Lija Jokste (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 39 

jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13  

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008849 

[..] 

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2014.gada 20.jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] 

Salacgrīvā, Pērnavas ielā  ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā 

atbildība LAPK 149.
10 

panta 5.daļas 8.punktā.   

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2014.gada 20. jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 58000849, [..], 

dzīvojošs [..], iesniegto sūdzību noraidīt. 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.277. Pielikumi uz 8 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un 

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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2. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008629 

[..] 

1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms 

automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes 

noteikumi.  

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2014.gada 28.jūlijā  novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembuži” 326.ceļa zīmes darbības zonā, ir 

izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

panta 

5.daļas 11.punktā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunita 

Bisniece 2014.gada 28.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu 

Nr.580008629, [..], dzīvojošas [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.278. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un 

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009453 

[..] 

1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms 

automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes 

noteikumi.  

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2014.gada 28.jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembužos” 326.ceļa zīmes darbības zonā, ir izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

panta 5.daļas 

11.punktā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunita 

Bisniece 2014.gada 3.augustā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu 

Nr.580009453, [..], dzīvojoša [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.279. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008577 

[..] 

1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms 

automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes 

noteikumi.  

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2014.gada 28.jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembužos” 326.ceļa zīmes darbības zonā, ir 

izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

panta 

5.daļas 11.punktā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunitas 

Bisnieces 2014.gada 25.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu 

Nr.580008577, [..], dzīvojošas [..], LV-4101, iesniegto sūdzību noraidīt.  

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.280. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 3 lp. un 

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008742 

[..] 

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2014.gada 3.augustā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa, kas ved uz privātīpašumu, nav izdarījis 
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administratīvo pārkāpumu, jo uz šo piebraucamo ceļu neattiecas ceļa zīme nr. 326, kas uzstādīta uz 

ceļa Tūja-Lembuži. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunitas Bisnieces 

2014.gada 3.augustā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580008742, un 

[..], administratīvo lietu izbeigt.  

 

 

Lēmums Nr.281. Pielikumi uz 6 lp., iesniegums uz 1 lp. un administratīvā pārkāpuma protokola – 

paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par ceļa zīmju izvietojuma izmaiņām Liepupes pagastā 

(ziņo D.Žibals; debatēs piedalās A.Alsberga, G.Šmits, D.Straubergs, A.Zunde; izsakās A.Ilgavīzis) 

 

 Pamatojoties uz [..] iesniegumu (dzīvojošs [..]) un 2014.gada 13.augusta Attīstības 

komitejas atzinumu par satiksmes organizāciju uz pašvaldības ceļa A18 „Tūja-Lembuži” Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 1 (Anda Alsberga), 

ATTURAS – 1 (Gints Šmits), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ceļa zīmi Nr. 326 “Stāvēt un apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr. 803 (1.6km), kura atrodas 

uz ceļa A18 „Tūja - Lembuži” pie nekustamā īpašuma “Vīzijas” (kadastra apz. 

66600070094), pārvietot uz ceļa A18 „Tūja - Lembuži” pie nekustamā īpašuma “Ķirras” 

(kadastra apz. 66600070003). 

2. 1.punktā minētās ceļa zīmes Nr. 326 “Stāvēt un apstāties aizliegts” papildzīmē Nr. 803 

darbības zonu mainīt no 1.6 km uz 1.9 km. 

3. Esošajai ceļa zīmei Nr. 326 “Stāvēt un apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr. 803, kura 

atrodas uz ceļa A18 „Tūja - Lembuži” pie īpašuma “Vecsīpoli” (kadastra apz. 

66600030336),  papildzīmē Nr. 803 darbības zonu mainīt no 1.6 km uz 1.9 km. 

4. Ceļa zīmes izvietot atbilstoši shēmai pielikumā Nr.1  

5. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu ar VAS 

“LATVIJAS VALSTS CEĻI”. 

 

 

Lēmums Nr.282. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

7. § 

Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 12.panta septīto un astoto daļu, Ministru 

kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5.punktu, 
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saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pieprasīt aktuālo informāciju no Valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra" par vietējo ģeodēzisko tīklu Salacgrīvas novada teritorijā. 

2. Pēc Valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegtās informācijas 

veikt vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un apsekošanu. 

3. Izvērtēt vietējo ģeodēzisko tīklu ņemot vērā esošo apbūvi, perspektīvo plānojumu un citas 

teritorijas īpatnības. 

4. Nepieciešamības gadījumā veikt ģeodēziskos kontrolmērījumus, izmantojot atbilstošus 

ģeodēziskos instrumentus un uzmērīšanas metodes. 

5. Pēc vietējā tīkla apzināšanas un izvērtēšanas sagatavot vietējā tīkla apsekošanas pārskatu un 

iesniegt to Valsts aģentūrā „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra". 

 

 

Lēmums Nr.283.  

 

 

8. § 

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

Nr.66600070002) detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi detālplānojuma izstrādātāja SIA „VIA Design Group” iesniegto detālplānojuma 

zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) 

projektu, kopsavilkumu par detālplānojuma izstrādes procesu, administratīvā līguma projektu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību, pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

116.2.punktu un saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris 

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  
 

1. Nodot izstrādātā detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) projektu pilnveidošanai. 

2. Pilnveidojot detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) projektu, ņemt vērā kopsavilkumā par 

detālplānojuma izstrādes procesu minētos priekšlikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanas kārtību, saskaņā 

ar pielikumu Nr.2. 

 

 

Lēmums Nr.284. Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu uz 76 lp., līguma projekts uz 

1 lp. un detālplānojuma projekta 1 sēj. pievienoti protokolam. 
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9. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmuma Nr.548 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumam [..]” 

(protokols Nr.15; 23.§) atcelšanu 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr.548 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumam [..]” (protokols Nr.15; 23.§). 

 

 

Lēmums Nr.285.  

 

 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.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 vai zemes vienību apmaiņai. 

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 13.augusta 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 3849 m
2
 zemes vienību aptuveni 975 m

2
 

platībā un pievienotu to nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] ietilpstošajai zemes vienībai ar 

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

zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajos īpašumos [..], kadastra Nr.[..], un [..], 

kadastra Nr.[..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata; 
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2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

 

Lēmums Nr.286. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

1.5. 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. 

1.6. LR 05.02.1997. likuma “Aizsargjoslu likums” 36.pants nosaka, sadalot zemes gabalu 

vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par 3 hektāriem, izņemot 

gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras vai 

inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā. 

1.7. 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. 

1.8. 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 13.augusta 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

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

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 

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. 
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Lēmums Nr.287. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2014.gada 15.jūlija lēmuma Nr.13-12-47 „Par atteikumu 

akceptēt tehnisko projektu” atstāšanu spēkā 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

01.04.1997.noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 94.punktu, kas nosaka, ka  tehniskajam 

projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves 

noteikumiem, būvvaldes izdotajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu 

institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, bet [..] iesniegtajā saimniecības ēkas tehniskajā 

projektā nav ietverti Valmieras reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, ir saņemts atteikums 

tehniskos noteikumus izsniegt, atteikums ir pārsūdzēts Vides pārraudzības valsts birojā un atstāts 

negrozīts, un saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības komitejas atzinumu, Administratīvā 

procesa likuma  81.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 15.07.2014. lēmumu Nr.13-12-47 „Par 

atteikumu akceptēt tehnisko projektu”. 

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

 

Lēmums Nr.288. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 14 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 

Lēmuma Nr.13-12-47 kopija uz 1 lp., Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 

Atteikuma Nr.VA13TA0279 kopija uz 2 lp. un būvniecības/būves nojaukšanas iesnieguma – 

uzskaites kartes kopija uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagastā izsoles pārtraukšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pārtraukt ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr. 151 (Protokols Nr.5; 

15.§) „Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagasta teritorijā izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātās ceļa joslu cirsmu izsoles pašvaldības ceļiem Salacgrīvas 

pagastā rīkošanu. 

2. Atmaksāt 2014.gada 10.jūlijā notikušās pašvaldības ceļa joslu cirsmu pašvaldības ceļiem 

Salacgrīvas pagastā izsoles dalībniekiem dalības maksu, samaksāto nodrošinājuma naudu un 

nosolīto cirsmu maksu. 
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Lēmums Nr.289.  

 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām 

(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

1. Pamatojoties uz: 

1.1.Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.150, pielikuma Nr.1 „Nekustamā 

īpašuma Tirgus iela 9, Salacgrīvā izsoles noteikumi” 6.13.1. punktu un 2014.gada 10.jūlija 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 23; 

1.2.Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.149, pielikuma Nr.1 „Nekustamā 

īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā izsoles noteikumi” 6.13.1. punktu un 2014.gada 11.jūlija 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 44; 

1.3.Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.148, pielikuma Nr.1 „Nekustamā 

īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā izsoles noteikumi” 6.13.1. punktu un 2014.gada 11.jūlija 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 45; 

2. Saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris 

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

2.1.Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus ielā 9, Salacgrīvā izsoli par nenotikušu. 

 

2.2.Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma  „Melbārži”, Liepupes pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

2.3.Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

 

Lēmums Nr.290.  

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18. jūnija lēmumu Nr. 208 (protokols 

Nr.6; 16.§) „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 

6.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.47, 

ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto  nekustamā 

īpašuma cenu EUR 210 (divi simti desmit euro), saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kovārņi”, 

kadastra Nr.6660 509 0013 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 210 (divi simti desmit 

euro)  un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

 

Lēmums Nr.291. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala 

„Sidrabiņi”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 198 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Sidrabiņi”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka SIA „INTER 

CARTERA”, reģ. Nr. 40103693841 ir samaksājis nekustamā īpašuma „Sidrabiņi”, Liepupes 

pagastā, kadastra Nr. 6660 008 0052 nosacīto cenu € 760 (septiņi simti sešdesmit euro), saskaņā ar 

2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 

008 0052 pārdošanu par nosacīto cenu EUR 760 (septiņi simti sešdesmit euro) un noslēgt 

pirkuma līgumu ar SIA „INTER CARTERA”, reģ. Nr. 40103693841. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.292. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-3, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 

lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa 

ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”  5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, 

ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes 
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loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 

dokumenta kopiju;  īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 

īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu 

nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu un viņa iesniegusi 2014.gada 31.jūlija vienošanos ar 

ģimenes locekļiem, kuriem ir dzīvokļa lietošanas tiesības, par to, ka dzīvokli „Jaunzemes 1” - 3 

iegūs īpašumā [..]. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/76, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, saskaņā ar 2014.gada 

13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Jaunzemes 1” – 3, kadastra Nr.6625 900 0058, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo 

platību 38,8 kv.m un 388/1643 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002 

0025 006.   

2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa  nosacīto cenu eur 260 (divi simti sešdesmit euro). 

2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 6 mēneši.  

2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

 

Lēmums Nr.293. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-4, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 

lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa 

ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”  5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, 

ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes 

loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 

dokumenta kopiju;  īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 
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īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu 

nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu un viņa iesniegusi 2014.gada 31.jūlija vienošanos ar 

ģimenes locekļiem, kuriem ir dzīvokļa lietošanas tiesības, par to, ka dzīvokli „Jaunzemes 1” - 4 

iegūs īpašumā [..]. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/77, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, saskaņā ar 2014.gada 

13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Jaunzemes 1” – 4, kadastra Nr.6625 900 0064, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo 

platību 38,3 kv.m un 383/1643 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002 

0025 006.   

2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa  nosacīto cenu eur 260 (divi simti sešdesmit euro). 

2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 6 mēneši.  

2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

 

Lēmums Nr.294. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. 

pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī 

ņemot vērā 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts 

Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/80, saskaņā ar 2014.gada 

13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Jaunzemes 2” - 3, kadastra Nr. 6625 900 0061. 

2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu eur 380 (trīs simti astoņdesmit euro). 

2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 
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Lēmums Nr.295. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-4, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 

lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa 

ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”  5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, 

ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes 

loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 

dokumenta kopiju;  īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 

īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu 

nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu un viņš iesniedzis 2014.gada 31.jūlija vienošanos ar 

ģimenes locekļiem, kuriem ir dzīvokļa lietošanas tiesības, par to, ka dzīvokli „Jaunzemes 2” - 4 

iegūs īpašumā [..]. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/81, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, saskaņā ar 2014.gada 

13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Jaunzemes 2” – 4, kadastra Nr.6625 900 0063, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo 

platību 38,2 kv.m un 382/1636 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002 

0025 007.   

2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu EUR 380 (trīs simti astoņdesmit euro). 

2.3. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 24 mēneši.  

2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

 

Lēmums Nr.296. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A” - 2, Vecsalacā, Salacgrīvas 

pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

1. Ņemot vērā 2014.gada 18.jūnija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 196 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A” - 2, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai”, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.pantu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 3.jūlija sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/114, saskaņā ar 

2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1.1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

„Vecsalaca 3A” - 2, kadastra Nr. 6672 900 0286 nosacīto cenu eur 300 (trīs simti euro). 

1.2. Apstiprināt 1.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

1.3. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

 

Lēmums Nr.297. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

22. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Malači”, Liepupes pagastā 

domājamās daļas nodošanu atsavināšanai [..], nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

[..] 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, persona, kurai Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 

kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.
1
 panta pirmo daļu 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, MK noteikumu Nr. 109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 4.6. punktu,  likuma „Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 

8.augusta sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/147, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala Liepupes pagastā, „Malači”, kadastra Nr. 6660 012 0042, 1/8 domājamo 

daļu.  

2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma 1/8 domājamās daļas nosacīto cenu EUR 

300 (trīs simti euro). 

2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 
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Lēmums Nr.298. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās G.Šmits, N.Tiesnesis, I.Balode, M.Trankalis, A.Zunde, 

D.Martinsone, A.Alsberga; izsakās D.Būmane, D.Lejniece) 

G.Šmits izsaka priekšlikumu noteikt izsoles sākumcenu EUR 50000. 

D.Martinsone izsaka priekšlikumu noteikt izsoles soli EUR 5000. 

Citu priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, nosakot nekustamā 

īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenu EUR 50 000, izsoles soli – EUR 5 000. 

 

Saskaņā ar 2014.gada 18.jūnija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 195 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki” atsavināšanu” un 

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

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

novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts 

Nr.110) 2014.gada 8.augustā veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/145, 

pamatojoties uz 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris 

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 007 0042 

izsoles sākumcenu - EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). 

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

 

 

Lēmums Nr.299. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par nekustamo īpašumu Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā 

(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Martinsone) 

 

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

„Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024) 22.07.2014. iesniegumu (reģ. Salacgrīvas novada 

domē 22.07.2014. ar reģ. Nr. 3-16.1/421) ar lūgumu izskatīt jautājumu par zemes gabala 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupes pagastā, kas iznomāts SIA „ENERGOLUX”, nodošanu 

atsavināšanai koģenerācijas stacijas būvniecībai, un konstatēja: 

1.1. nekustamais īpašums Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6660 009 0398, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0398, 0.6195 ha platībā un uz zemes gabala esošās 

ēkas katlu mājas, kadastra apzīmējums 6660 009 0398 001; 

1.2. 2012.gada 13.martā ar SIA „ENERGOLUX” ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/5 

par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, 
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daļas – zemes gabala 5528 m
2
 platībā iznomāšanu koģenerācijas stacijas būvniecībai. Noslēdzot 

2013.gada 11.marta vienošanos Nr. 1 (reģ. Nr. 8-2.1/20) iznomātā zemes gabala platība noteikta 

5528 m
2
; 

1.3. 2013.gada 30.septembrī ar SIA „ENERGOLUX” ir noslēgts nekustamā īpašuma daļas 

nomas līgums Nr. 8-2.3/2 par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 4, 

Liepupes pagastā, Liepupē, sastāvā esošās ēkas katlu mājas telpu un katlu mājas daļai piekrītošā 

zemes gabala 299,98 m
2
 platībā iznomāšanu katlu mājas daļas rekonstrukcijai un koģenerācijas 

stacijas slapjās šķeldas noliktavas – kaltes būvniecībai; 

1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu 

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

vienkāršā situācijā, ja novada dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. Zemes ierīcības likuma 8. 

panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodotu atsavināšanai pašvaldības 

nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā, zemes 

gabala daļu, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu zemes gabala 

sadalīšanai, 

1.5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu – publiskas 

personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Lēmumā par atsavināšanu 

tiek noteikts atsavināšanas veids, un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 

un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. uz 2014.gada 17.septembra Salacgrīvas novada domes sēdi uzdot Salacgrīvas novada 

būvvaldes vadītājai – galvenajai arhitektei Inetai Cīrulei sagatavot lēmumprojektu par nekustamā 

īpašuma Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā sadalīšanu un 

detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta izstrādāšanu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

nosacījumiem; 

2.2. pēc nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas 

novadā, sadalīšanas izskatīt jautājumu par atdalītā zemes gabala nodošanu atsavināšanai izsolē ar 

pretendentu atlasi, nosakot pašvaldībai atpakaļpirkuma tiesības, ja zemes gabala pircējs nepilda 

Salacgrīvas novada domes izsoles noteikumos iekļautos nekustamā īpašumā turpmākās 

izmantošanas nosacījumus.  

 

 

Lēmums Nr.300. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

25. § 

Par pašvaldības zemes gabalu daļu Dārza ielā 10, Ainažos un Tērces ielā 10, Salacgrīvā 

iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Ainažos, Dārza ielā 10, kadastra Nr. 6605 003 0040 (15931 kv.m platībā) ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.379. 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. Zemes gabals Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615 002 0090  (6 0070 kv.m platībā) ir Salacgrīvas 

novada domei piederošs īpašums, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 
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zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000434328. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5; 28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un 

teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

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

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

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2. un 2
1
.punktu,saskaņā ar 2014.gada 13.augusta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

3.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2014.gada 6.augustā Salacgrīvas novada 

domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/100), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Dārza ielā 10, 

zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 16kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.10 (pielikumu Nr.1). 

3.2. Saskaņā ar [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2014.gada 6.augustā Salacgrīvas novada 

domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/101), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Dārza ielā 10, 

zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 32kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.9 (pielikumu Nr.1). 

3.3. 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 mazdārziņiem 2
1
. punktā. 

3.4. Saskaņā ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 2014.gada 6.augustā Salacgrīvas novada domē 

saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/102), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Tērces ielā 10, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 002 0090  430kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu 

shēmu iezīmēto teritoriju Nr.9 (pielikumu Nr.2). 

3.5. 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. punktā. 

4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai. 

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

6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembrī 

8. Ar 2014.gada 1.septembri lauzt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala 

Tērces ielā 10, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0090  430kv.m platībā nomu. 

 

 

Lēmums Nr.301. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

3.Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka [..] pašreiz dzīvo dzīvoklī, kas atrodas avārijas stāvoklī, 

kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 13.panta pirmo, 

ceturto daļu, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 
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Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 
3.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], Ainažos, Kr. Barona ielā 6A pirmajā stāvā 

uz dzīvojamās telpām Nr. 1 ar platību 14,1 kv.m un Nr.2 ar platību 14,4 kv.m. 

3.2. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas 

brīža. 

3.3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3.4. Noteikt īres līguma termiņu 1 gads. 

 

 

Lēmums Nr.302. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai Tirgus 

ielas 7, Salacgrīvā katlumājai 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Pamatojoties uz 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 enerģētiķa 

J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, lai nodrošinātu savlaicīgu un nepārtrauktu siltumenerģijas 

piegādi objektiem Salacgrīvā, Vidzemes ielā 5, 5a, 7, Tirgus ielā 3, Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 

deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320, kas noslēgts 2013. gada 6.jūnijā ar SIA ENERGOLUX, 

pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, pēc 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Noteikt apkures maksu 2014./2015.gada apkures sezonā Tirgus ielas 7 katlumājai 75,30 

EUR/MWh. 

2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

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

ENERGOLUX, pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā.  

 

 

Lēmums Nr.303. Aprēķins uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai Ainažu 

pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām 

 

Pamatojoties uz 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 

enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, un 2014.gada 13. augusta Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Noteikt apkures maksu 2014./2015.gada apkures sezonā Ainažu pilsētas pārvaldes katlu 

mājai 49.82 EUR/MWh. 

2. Noteikt apkures maksu Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 2014./2015.gada apkures sezonā 

doktorāta telpās (85,3m
2
) - 6.88 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWh doktorāta telpās 

tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai piemērojot koeficientu - 

0.138. 

3. Noteikt apkures maksu 2014./2015.gada apkures sezonā Ainažu pirmsskolas izglītības 

iestādes „Randa” katlu mājai 67.18 EUR/MWh. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Lēmums Nr.304. Aprēķini uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas 

       pakalpojumu cenu ar 2014.gada 1.septembri:    EUR 1.42 dienā. 

2. Apstiprināt vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu 4.klases audzēkņiem ar 

      2014.gada 1.septembrī       EUR 0.85 dienā. 
3. Apstiprināt domes dotāciju 4.klases audzēkņu ēdināšanai ar  

    2014.gada 1.septembrī       EUR 0.57 dienā. 
4. Salacgrīvas vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par        

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri ar nosacījumu, ka stājies spēkā Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdē pieņemtais noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai””. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.463 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”. 

 

 

Lēmums Nr.305. 
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30. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014.gada 

1.septembri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 3.06 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 3.49 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas  

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē 

 nodarbības no 9
00

 līdz 12
00      

EUR 1.71 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 4.91 dienā 

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

1.-4. klases audzēkņiem      EUR 1.99 dienā  

1.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

5.-9.klases audzēkņiem      EUR 2.13 dienā  

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2014.gada 1.septembri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē 

 nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

       EUR 1.35 dienā  

2.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk      EUR 4.20 dienā 

2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 4.klasei  EUR 0.85 dienā  

2.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei  EUR 1.71 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1.septembri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.21 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.50 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē  

nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

       EUR 0.36 dienā 

3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 0.71 dienā 

3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.-3.klasei  EUR 0.57 dienā  
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3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 4.klasei  EUR 1.14 dienā  

3.7. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei  EUR 0.42 dienā  

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri ar nosacījumu, ka stājies spēkā Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdē pieņemtais noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības 

iestādes skolēnu ēdināšanai””. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr. 462 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

 

Lēmums Nr.306.  

 

 

31. § 

Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1. 

septembri: 
1.1. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem    EUR 1.57 dienā  

1.2. 1.-3.klases audzēkņiem      EUR 1.71 diena 

1.3. pusdienas 4. – 12. klašu skolēniem     EUR 2.21 dienā  

1.4. brokastis         EUR 0.71 dienā  

1.5. launags         EUR 0.85 dienā 

1.6. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags no 01.06-20.06; 18.08.-31.08 (15-17 porcijas)  EUR 5.55 dienā 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2014. gada 1. septembri: 

2.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, 

 pusdienas, launags        EUR 1.99 dienā 

2.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags  EUR 2.56 dienā  

2.3. pusdienas 4. klases skolēniem     EUR 0.85 dienā  

2.4. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem     EUR 1.71 dienā  

2.5. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem     EUR 1.14 dienā  

2.6. brokastis        EUR 0.50 dienā  

2.7. launags        EUR 0.50 dienā  

2.8. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags no 01.06-20.06; 18.08.-31.08 (15-17 porcijas)  EUR 1.99 dienā 

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1. septembri: 

3.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, 

 pusdienas, launags       EUR 1.14 dienā 

3.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags  EUR 1.21 dienā  
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3.3. brokastis        EUR 0.21 dienā  

3.4. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem    EUR 0.43 dienā  

3.5. pusdienas 1.-3.klašu audzēkņiem     EUR 0.29 dienā  

3.7. pusdienas 4.klašu skolēniem      EUR 1.36 dienā  

3.8. pusdienas 5.-12.klašu skolēniem     EUR 0.50 dienā  

3.9. launags        EUR 0.35 dienā  

3.10. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags no 01.06-20.06; 18.08.-31.08 (15-17 porcijas)  EUR 3.56 dienā 

 

4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām.  

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri ar nosacījumu, ka stājies spēkā Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdē pieņemtais noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai””. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.460 (ar grozījumiem lēmums Nr. 179 no 21.05.2014.) „Par Liepupes 

vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas 

maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

 

Lēmums Nr.307.  

 

 

32. § 

Par grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu 

mītnes „Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, I.Balode, D.Martinsone) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” direktores 

S.Matisones iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 164) un tam pievienoto neaizpildītās vienas gultas vietas 

izmaksas aprēķinu vienam mēnesim, saskaņā ar 2014.gada 11.augusta Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2014.gada 13.augusta Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām 

brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic domes 

finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 361,99 (trīs simti sešdesmit viens 

euro, 99 centi) mēnesī par vienu brīvo vietu. 

 2. Noteikt, ka sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēja nāves gadījumā, ja pašvaldība Veco 

ļaužu mītnei „Sprīdīši” par sniegtajiem pakalpojumiem ir samaksājusi par visu tekošo mēnesi, 

nākamajā mēnesī netiek veikts pārrēķins. 

 3. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 9.aprīļa Līgumā Nr. 3-25.4/36.  

 

 

Lēmums Nr.308. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 
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33. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas 2014.gada 11.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 162), saskaņā ar 

2014.gada 21.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2014.gada 23.jūlija un 

13.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.626 „Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai 2014.gadā”: 

Papildināt lēmumu ar 4. Un 5.punktu sekojošā redakcijā: 

 „4. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 104.37 (Viens simts četri euro, 37 

centi) Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu 

sasniegumu sports” dalībai Pasaules čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā Maskavā. 

5. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 222.70 (divi simti divdesmit divi 

euro, 70 centi dambretistu dalībai Pasaules Jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē 

Bulgārijā no 24.augusta līdz 5.septembrim.” 

2. Noslēgt vienošanos ar Sporta skolu par grozījumiem 2014.gada 7.marta līgumā 

 Nr.3-25.3/158. 

 

 

Lēmums Nr.309. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par izmaiņām Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes sastāvā 

 

Ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr. 408 „Par Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu” apstiprināts 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikums (ar grozījumiem, kas 

izdarīti 28.01.2010., 14.08.2013.) saskaņā ar kura 3.1.apakšpunkta nosacījumiem, uzraudzības 

padomes sastāvā ir trīs locekļi – Limbažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, Limbažu novada domes 

deleģēta persona. Ar Limbažu novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu „Par Limbažu novada 

pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu” (protokols Nr. 8, 88. §) par Limbažu 

novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts deputāts Didzis Zemmers.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 99.
1
 panta otro un trešo daļu, 

saskaņā ar 2014.gada 11.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 

13.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Izdarīt izmaiņas Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā „Par Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr.13; 8.§) un izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „1.1.Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Limbažu novada pašvaldības Domes 
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             priekšsēdētāja pirmais vietnieks Didzis Zemmers;”. 

 

 

Lēmums Nr.310. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

Lēmumprojekta 1. un 2.punkts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, 

balsojumu par lēmumprojekta 1.un 2.punktu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos 

jautājumos S.Eglīte. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 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. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Norvēģiju projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 

attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laikā no 2014.gada 18. līdz 19.septembrim. 

2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK 

noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajā 

kārtībā. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 3.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Dace Martinsone, Ilona 

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

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

nav, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei. 

 

 

Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītāja J.Miezera 2014.gada 

31.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-11/ 799), saskaņā ar 2014.gada Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Norvēģiju projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laikā no 2014.gada 18. līdz 19.septembrim. 

2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK 

noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 

noteiktajā kārtībā. 

3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei. 

 

Lēmums Nr.311. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 
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36. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers; debatēs piedalās S.Eglīte) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora K.Ķemera 2014.gada 11.augusta 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/161) un 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Izdarīt šādus 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.; lēmums Nr.93 no 19.03.2014; lēmums Nr.234 no 18.06.2014.): 

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

izslēgt sadaļu Teritorijas sakopšana Salacgrīvā ar sekojošiem ierakstiem: 

     

  Amats Koeficients Slodzes 

 Amatalga 

euro 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis Piezīmes 

1 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

2 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

3 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

4 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

5 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

6 Sētnieks 0.19728 1  € 320   13.IA    

7 Sētnieks 0.19728 0.5  € 160   13.IA    

8 Sētnieks 0.19728 0.17  € 54   13.IA    

9 Sētnieks 0.19728 0.5  € 160   13.IA  Licencētā makšķerēšana 

10 Sētnieks 0.19728 0.83  € 266   13.IA  Dabas nauda 

11 Sētnieks 0.19728 0.5  € 160   13.IA  Dabas nauda 

12 Sētnieks 0.19728 0.5  € 160   13.IA  Ostas nauda 

13 
Labiekārtošanas darbu 

strādnieks 
0.263 1 

 € 427  
13. III 

Sezonas darbinieks no 
01.05.-30.09. 

14 
Labiekārtošanas darbu 

strādnieks 
0.263 1 

 € 427  
13. III 

Sezonas darbinieks no 

01.05.-30.09. 

 

2. Lēmumu piemērot atbilstoši Darba likumā noteiktajiem darba līgumu uzteikšanas 

nosacījumiem un termiņiem.  

 

 

Lēmums Nr.312. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

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

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores p.i. B.Gobiņas 

2014.gada 11.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 156), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās 

iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. 

lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (ar grozījumiem 19.03.2014. lēmums 

Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224; lēmums Nr.267 no 30.07.2014.), 

papildinot lēmuma 1.punktu ar šādiem apakšpunktiem: 

 

 „1.18. Cimdiņš ar latviskām zīmēm EUR 3.31.; 

 1.19. Zeķītes ar latviskām zīmēm EUR 3.31.; 

 1.20. Pirkstu lelles peles EUR 3.75.” 

 1.21. Adītas aproces mauči ar latviskām zīmēm EUR 37.50”.   

 

 

Lēmums Nr.313. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 4 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

38. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Stāvlaukuma 

izbūve” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers) 

 

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes 

priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2014.gada 22.jūlija iesniegumu (reģ. Nr. 3-

16.2/422) par to, ka Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma 

„Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis biedrības 

iesniegto projektu „Stāvlaukuma izbūve”, pamatojoties nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu 

Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2014. gada 

13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 1’200 

(viens tūkstotis divi simti euro) apmērā projekta „Stāvlaukuma izbūve” realizēšanai 

projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2015.gada 1.maijam. 

2. Biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

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

atskaites iesniegšanu. 

 

 

Lēmums Nr.314. Iesniegums uz 10 lp. un publiskajā apspriedē izteikto viedokļu anketa uz 3 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

39.Papildus darba kārtības jautājumi: 
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39.1. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku 

saimniecībai „Rhodeus” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Rhodeus” īpašnieces Lindas 

Celmiņas 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/467), ar lūgumu izsniegt speciālo 

atļauju 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 Zvejnieku saimniecība „Rhodeus” 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. 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, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

izsniegt uz pieciem gadiem Zvejnieku saimniecībai „Rhodeus” („Avotkalni-1”, Salacgrīvas 

pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģ.Nr.44101034810) speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacā. 

 

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

 

Lēmums Nr.315. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

39.2. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

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

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

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

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

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

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

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

un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, valsts mērķdotāciju sadales projektiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 
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Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2014.gada 01. 

septembra līdz 31. decembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā (pielikums Nr.1). 

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

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2014.gada 01.septembra līdz 31.decembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.2). 

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

izglītības pedagogu darba samaksai, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, 

iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā (pielikums Nr.3). 

4. Apstiprināt iesniegtās interešu izglītības programmas īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 2014./2015. mācību gadā (pielikums Nr.4). 

5. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai, 

saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā 

(pielikums Nr.5). 

 

 

Lēmums Nr.316. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39.3. § 

Par Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” projekta „Sporta inventāra iegāde veselības 

vingrošanas nodarbībām” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Saskaņā ar LKIF projektu pieņemšanu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstība” 

nosacījumiem, saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” izstrādātajam projektam „Sporta inventāra 

iegāde veselības vingrošanas nodarbībām” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 940 (deviņi simti četrdesmit euro). 

Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ.Nr.40008151063) valdes locekles 

Lauras Lapiņas 2014.gada 19.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/471), pamatojoties uz nolikumu 

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

17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums 

Nr.214), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Projekta „Sporta inventāra iegāde veselības vingrošanas nodarbībām” realizācijas 

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i.   

EUR 94,00 (deviņdesmit četri euro).  

 

 

Lēmums Nr.317. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 
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39.4. § 

Par nedzīvojamo telpu „Dižlauvās”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, I.Balode) 

 

1. Izskatot biedrības „Svētupes lauva”, reģ. Nr. 40008151063, adrese – „Dižlauvas”, Salacgrīvas 

pagats, Salacgrīvas novads, valdes locekles Lauras Lapiņas 2014.gada 18. augusta iesniegumu (reģ. 

Nr. 3-16.2/472) par telpu iznomāšanu projekta „Plaukstošu kopienu attīstībai” īstenošanai un 

uzturēšanai, tika konstatēts: 

1.1. Pašvaldības īpašums „Dižlauvas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 009 0208, kas sastāv 

no zemes gabala 0,5034 ha platībā uz kura atrodas ēka ar kopējo lietderīgo platību 484,6 kv.m, uz 

pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000425677. 

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

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

2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

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

nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Iznomāt biedrībai „Svētupes lauva”, reģ. Nr. 40008151063, Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Dižlauvas” nedzīvojamās telpas: Nr.14 – 11,9 kv.m platībā, Nr. 17 – 

62,2 kv.m  platībā. 

2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – projekta „Sporta inventāra iegāde veselības vingrošanas 

nodarbībām” īstenošanai un uzturēšanai. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu Eur 4,85 mēnesī. 

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

2.6. Noteikt, ka telpas biedrībai tiek nodotas ar pieņemšanas nodošanas aktu un  nomas līgums 

stājas spēkā pēc projekta apstiprināšanas. 

 

 

Lēmums Nr.318. Nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

40. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

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”, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris 

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un 

speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-7 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.319. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 25 lp pievienoti protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:15. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      _____________________22.08.2014. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

       _____________________22.08.2014. 

Sēdes protokolētājs                          Inita Hartmane 


