
LATVIJAS  REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033, 
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES  PROTOKOLS
Salacgrīvā
2010.gada 20.oktobrī Nr. 14

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.00

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē - domes sekretāre Gunta Kristiņa

Domes sastāvs:
Skaidrīte Eglīte - piedalās 
Ivo Īstenais - nepiedalās
Ž anis Andže - piedalās 
Gints Šmits - piedalās 
Ilona Balode - piedalās 
Kaspars Ķemers - piedalās
Jānis Prīmanis - piedalās 
Vineta Dance - nepiedalās
Aleksandrs Rozenšteins - piedalās 
Sarma Līsmane - piedalās
Uģis Jēgers - piedalās
Lija Jokste - piedalās
Sandra Kuka - piedalās
Dace Martinsone - piedalās

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis- izpilddirektors, Dita Lejniece- padomniece juridiskajos jautājumos, Inga Veide-
finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa- ekonomiste- budžeta plānotāja, Digna Būmane -
nekustamo īpašumu speciāliste, Guna Paegle- zemes lietu speciāliste, Valda Neimane- nekustamo 
īpašumu nodokļu speciāliste, Guntis Kārkliņš- galvenais arhitekts, Sarma Kacara – Projektu 
vadītāja, Līga Zālīte- dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Liene Eglīte- PI „Dienas centrs „Bērniem””
vadītāja, Ilona Jēkabsone- Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aldis Freimanis – administratīvās 
komisijas priekšsēdētājs, Sanita Šlekone- Izglītības speciālists, Aivars Kotāns- PA „Salacgrīvas 
komunālie pakalpojumi” galvenais inženieris, Uldis Močāns- Atpūtas un sporta kompleksa 
„Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Signe Matisone- PI Veco ļaužu mītne „Sprīdiši” vadītāja, Astrīda 
Celmiņa- ZBR pieaicinātais eksperts

D A R B A   K Ā R T Ī B A
1. ZBR prezentācija "Priekšlikumi pasākumiem, lai nodrošinātu Salacgrīvas novada klimata 

pārmaiņu adaptācijas stratēģijas īstenošanu"
2. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Anitai Kodolai
3. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagnim Mitrovskim
4. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Ostas terit)
5. Par ceļa zīmju Nr.327 „Stāvēt aizliegts” uzstādīšanu Rīgas ielā, Salacgrīvā
6. Par šķeldotāja Ducker H140 nodošanu atsavināšanai

mailto:dome@salacgriva.lv


7. Par meža piekabes „Palms 10” nodošanu atsavināšanai
8. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Rīgas ielā, Salacgrīvā
9. Par "Salacgrīvas novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2010. - 2014. gadam" 

apstiprināšanu
10. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
11. Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 10 un nomas līgumu slēgšanu 
12. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances 
13. Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Stūrīši” daļas – zemes gabala nomu
14. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Aļonai Jegorovai
15. Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Liepupes pagastā
16. Par adreses „Lāsītes” piešķiršanu pašvaldības nekustamam īpašumam Liepupes pagastā
17. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu ielām Liepupes pagastā Tūjas ciemā
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 10 dz.8 pārdošanu par 

nosacīto cenu
19. Par adrešu piešķiršanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Liepupes pagastā Tūjas ciemā
20. Par atteikšanos no pirmpirkuma uz NĪ Avotiņi, Ainažu pagasts
21. Par nosaukuma maiņu zemes gabalam Ainažu pagastā 
22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā
23. Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā atzīšanu par starpgabaliem
24. Par ēku(būvju) īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

(Jaunrožkalni)
25. Grozījumi 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr. 239 "Par Salacgrīvas novada domes pasažieru 

komercpārvadājumu licencēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu"
26. Par grozījumiem Liepupes pagasta 2009.gada 20.maija lēmumā (protokols Nr.08;22§)  ”Par 

sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu”
27. Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
28. Par detālplānojuma uzsākšanu īpašumam Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads
29. Par detālplānojuma īpašumam Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads darba uzdevumu
30. Par Lāņu ciema detālplānojuma izmaiņu Lāņsila iela, Lāņi, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads apstiprināšanu
31. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Sildārziņi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā
33. Par grozījumiem 2010.gada 15.septembra lēmumā Nr. 493 (Protokols 13;10. §) „Par nosaukumu 

un adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamiem  īpašumiem 
Liepupes pagastā”

34. Par nosaukuma „Āpškalnu mežs” piešķiršanu zemes gabalam Ainažu pagastā
35. Par zemes vienību apvienošanu Ainažu pagastā
36. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvā
37. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
38. Par atteikšanos no NĪ pirmpirkuma tiesībām
39. Par atteikšanos no NĪ pirmpirkuma tiesībām
40. Par adreses „Pērnavas iela 33A” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pilsētā
41. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezera krasts” Liepupes pagastā iznomāšanu
42. Par aizdevuma grafika maiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4 

pārvaldniekam piešķirtam aizdevumam no Salacgrīvas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda
43. Par finansiālu atbalstu Limbažu Diabēta biedrībai
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Vladimira Gromova
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 18. augusta lēmumā Nr. 470 „Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
46. Par pašvaldības kustamās mantas - malkas kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu



47. Par saistošo noteikumu Nr. B - 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības 2010. gada pamata un speciālo budžetu” apstiprināšanu

48. Papildus darba kārtības jautājumi:
48.1. Par ēku(būvju) īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 
48.2. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
48.3. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
48.4. Par izstāšanos no Zēģelētāju biedrības „Ventus”
48.5. Par iestāšanos biedrībā „Kuivižu jahtklubs”
48.6. Informatīvi par www.e-pakalpojumi.lv

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 48 jautājumiem un 6
papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti vienbalsīgi ar 13 balsīm atbalsta piedāvāto darba 
kārtību.

1. §
Prezentācija "Priekšlikumi pasākumiem, lai nodrošinātu Salacgrīvas novada klimata 

pārmaiņu adaptācijas stratēģijas īstenošanu"
(Astrīda Celmiņa- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas pieaicinātais eksperts)

2. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Anitai Kodolai

. . . 

Lēmums Nr. 538. Pielikums administratīvais akts uz 3 lp. pievienoti protokolam.

3. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagnim Mitrovskim

. . .

Lēmums Nr. 539. Pielikums un administratīvais akts uz 3 lp. pievienoti protokolam.

4. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu 

Lai nodrošinātu optimālu kravas transporta kustību uz Salacgrīvas ostas labo krastu un tajā 
izvietotajiem uzņēmumiem, lai izveidotu Ostas ielas turpinājumu līdz ostas teritorijai un ņemot vērā 
to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrīt zemes gabals Salacgrīvā, Transporta ielā 16B
(kadastra Nr. 6615 009 0022) 1218 kv. m platībā (lēmums Nr. 74 2010.gada 20. janvārī), zemes gabals 
Transporta ielā 16C (kadastra Nr. 6615 009 0078) 292 kv.m platībā (lēmums Nr. 204 2010.gada 21.aprīlī) 

un pieder zemes gabals Transporta ielā 16A (kadastra Nr. 6615 009 0002) 1130 kv.m platībā 
(zemesgrāmatu nodalījums Nr. 1000 0030 9990), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu, Civillikuma 1231.panta 
3.punktu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2010.gada 13. oktobra Attīstības komitejas 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Nodibināt ceļa servitūtu Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem 
Salacgrīvā, Transporta ielā 16B (kadastra Nr. 6615 009 0022), Transporta ielā 16A
(kadastra Nr. 6615 009 0002) un Transporta ielā 16C (kadastra Nr. 6615 009 0078) par 
labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (nod. maks. kods 90000014724) nekustamam 
īpašumam Salacgrīvā, Ostas ielā 1D (kadastra Nr. 6615 009 0016), saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1, nosakot servitūta ceļa platumu 8 metri.



2. Pēc vienošanās panākšanas ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju par servitūta 
nodibināšanu slēgt līgumu ar par ceļa servitūta nodibināšanu.

Lēmums Nr. 540. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

5. §
Par ceļa zīmju Nr. 327 „Stāvēt aizliegts” uzstādīšanu Rīgas ielā, Salacgrīvā

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora priekšlikumu un 2010.gada 
11.oktobra Komunālo jautājumu komitejas atzinumu, lai ziemas sezonas laikā nodrošinātu attīrīšanu 
no sniega un satiksmi Rīgas ielā, Salacgrīvā, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, 
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.327 „Stāvēt aizliegts” Rīgas ielas sākumā kreisajā pusē ziemas 
sniegotajā periodā. 

2. Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrai „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 
noteikt ceļa zīmes izvietošanas periodu.

3. Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrai „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 
veikt ceļa zīmes uzstādīšanu saskaņot zīmes uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā.

Lēmums Nr. 541. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

6. §
Par šķeldotāja Ducker H140 nodošanu atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta piekto daļu un finanšu 
komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, Gints Šmits, Ilona Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” kustamo 
mantu – šķeldotāju Ducker H140.

2. Atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt kustamās mantas novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktors Ivars Krēziņš
Komisijas locekļi: 
PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” galvenā grāmatvede Maija Andersone
Salacgrīvas novada domes ekonomiste- budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa

Lēmums Nr. 542. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

7. §
Par meža piekabes „Palms 10” nodošanu atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta piekto daļu un finanšu 
komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. 
Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



1. Nodot atsavināšanai pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie paskalpojumi” kustamo 
mantu – meža piekabi „Palms 10”.

2. Atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli.
3. Apstiprināt kustamās mantas novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: 
PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktors Ivars Krēziņš
Komisijas locekļi: 
PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” galvenā grāmatvede Maija Andersone
Salacgrīvas novada domes ekonomiste- budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa

Lēmums Nr. 543. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

8. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Rīgas ielā, Salacgrīvā

Pamatojoties uz 2009.gada 20.septembra N.Černuševica iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/689) un 
Komunālo jautājumu komitejas 11.10.2010. atzinumu, lai nodrošinātu iebraukšanu nekustamā 
īpašuma Rīgas iela 4 pagalmā, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . 
Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Pārnest esošo ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” ar esošajām papildplāksnēm, kas 
uzstādīta pie Rīgas ielas 4 mājas stūra, uz Rīgas ielas sākumu krustojumā, saskaņā ar 
pielikumu.

2. Zīmes darbības zonu ar papildplāksni Nr.803 izmainīt no 30m uz 40 m. 
3. Ceļa zīmju pārcelšanu veikt pašvaldības aģentūrai „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 

saskaņojot zīmes uzstādīšanas shēmu ar Ceļu satiksmes drošības direkcijā. 

Lēmums Nr. 544. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

9. §
Par "Salacgrīvas novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2010. - 2014. gadam" 

apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 1.septembra vēstuli Nr.1-14/5844 (Reģ.Nr.4-1/873) un 2010.gada 
7.oktobra „Dienas centra bērniem” vadītājas iesniegumu (Reģ.Nr. 3-18/185), saskaņā ar pašvaldības 
piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts 
jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē ar mērķi izveidot 
Salacgrīvas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru un ņemot vērā 2010.gada 
11.oktobra Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas un 2010.gada 13.oktobra Attīstības 
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže,
G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt "Salacgrīvas novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2010. - 2014. gadam" 
saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 545. Pielikumi uz 16 lp. pievienoti protokolam.

10. §
Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.10.2010. sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Ž . Andže,



S.Kuka balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja 
tarifikācijas sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” pašvaldības finansēto vadītāja 
tarifikācijas sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas:
3.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikāciju saskaņā ar pielikumu Nr.3.1
3.2.  pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.3.2 

4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas:
4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikāciju saskaņā ar pielikumu Nr.4.1. 
4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu saskaņā ar 

pielikumu Nr.4.2. 
5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora 

tarifikāciju saskaņā ar pielikumu Nr.5. 
6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.6. 
7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas valsts dotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.7.
8. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. lēmumus Nr. 191 (ar 

grozījumiem)
9. Lēmums piemērojams ar 01.10.2010.

Lēmums Nr. 546. Pielikumi uz 13. lp. pievienoti protokolam.

11. §
Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 10 un nomas līguma slēgšanu

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada domei piederošs 
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 002 0090 (6 0070 kv.m platībā), kurš 
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328 2008.gada 22.maijā.
1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar VZD datiem ir 8830 Ls.
2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Pamatojoties uz 30.10.2007. LR MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 18.3. punktu, 2010.gada 13.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” –nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar Marikas Rozmiaņecas, dzīvojošas . . . , Salacgrīvas novada domē saņemto 
iesniegumu (reģ. 23.09.2010. Nr.3-16.1/703), iznomāt Marikai Rozmiaņecai bez apbūves tiesībām 
daļu zemes gabala Tērces ielā 10, ar kopējo platību 760 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 
iezīmēto teritoriju Nr.1. (Pielikums Nr. 1).
3.1.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 760 kv.m platībā sastāda 114 Ls, no kuriem 
5% ir 5,70 Ls gadā.
4. Zemi iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai.
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokļus.
7. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 547. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.



12. §
Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” un 
Salacgrīvas novada domes 2010.gada 18.augusta lēmumu Nr.463 „Par privatizētā dzīvokļa 
izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances”, kurā no domes bilances izslēgts nekustamais 
īpašums Salacgrīvā, Dzeņu ielā 20, dzīvoklis Nr.6 (identifikācijas Nr. 6615 002 0036 001), atklāti 
balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” –nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances dzīvojamai mājai Dzeņu ielā 20
funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu 12295 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 6615 002 0036).

Lēmums Nr. 548.

13. §
Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Stūrīši” daļas – zemes gabala nomu

Lai nodrošinātu pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas Liepupes pagastā 
„Tūjas iecirknis Nr.4” (reģ. Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 419), nepieciešamo 
zemes platību ēkas uzturēšanai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu un pamatojoties uz Finanšu un Attīstības komiteju 2010.gada 13.oktobra sēžu atzinumiem, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž. Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Nomāt uz 5 gadiem no Dzidras Ločmeles,  . . ., nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Liepupes 
pagastā, (kadastra Nr. 6660 006 0062) daļu – zemes gabalu 2000m2 platībā, saskaņā ar 
pievienotajā zemes gabala robežu shēmu (pielikums Nr. 1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas 
nomātajam zemes gabalam 2000 kv.m platībā sastāda 103,9 Ls, no kuriem 5% ir 5,19 Ls gadā.

3. Nomātā zemes gabala izmantošanas veids – zemes platība dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Lēmums Nr. 549. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

14. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Aļonai Jegorovai

. . .

Lēmums Nr. 550. Pielikums un administratīvais akts uz 3 lp. pievienoti protokolam.

15. §
Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Liepupes pagastā

1. Izskatījusi Z/s „Tūjsmuiža”, reģ. Nr. 54101033431 īpašnieces Kristīnes Mauliņas, 2010.gada 
6.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/754) par pašvaldībai 
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 6660 006 0111, 6660 006 0112, 6660 006 0115, 6660 006 
0117, 6660 006 0170, 6660 006 0106, 6660 006 0107, 6660 006 0142, 6660 006 0110 iznomāšanu 
lauksaimnieciskai izmantošanai, tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamie īpašumi Liepupes pagastā, „Lini”, kadastra Nr. 6660 006 0111 (1,3 ha platībā), 
„Rasenes”, kadastra Nr. 6660 006 0112 (0,5 ha platībā), „Paegles”, kadastra Nr. 6660 006 0115 (0,5 
ha platībā), „Lakši”, kadastra Nr. 6660 006 0117 (0,5 ha platībā), „Neļķes, kadastra Nr.6660 006 



0170 ( 2,1 ha platībā ), „Aizas, kadastra Nr. 6660 006 0106 (1,4 ha platībā), „Lobēlijas", kadastra 
Nr. 6660 006 0107 (1,6 ha platībā), „Čakstes”, kadastra Nr. 6660 006 0142 (4,5 ha platībā), „Lauri”, 
kadastra Nr. 6660 006 0110 (0,5 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītoši zemes 
gabali, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 
47).
1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”, punktu 18.3 un ņemot vērā 2010. gada 13. oktobra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 
atzinumus, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem z/s „Tūjsmuiža” Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošos zemes 
gabalus Liepupes pagastā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu ( pielikums Nr. 1).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
2.3 Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 
vērtības zemes gabaliem:
2.3.1. „Lini”, kadastra Nr. 6660 006 0111 (1,3 ha platībā), kas sastāda 715 Ls, (no kuriem 1,5% ir 
10,73 Ls gadā).
2.3.2. „Rasesnes”, kadastra Nr. 6660 006 0112 (0,5 ha platībā), kas sastāda 245 Ls, (no kuriem 
1,5% ir 3,68 Ls gadā).
2.3.3. „Paegles”, kadastra Nr. 6660 006 0115 (0,5 ha platībā), kas sastāda 245 Ls, (no kuriem 1,5% 
ir 3,68 Ls gadā).
2.3.4. „Lakši”, kadastra Nr. 6660 006 0117 (0,5 ha platībā), kas sastāda 245 Ls, (no kuriem 1,5% ir 
3,68 Ls gadā).
2.3.5. „Neļķes”, kadastra Nr. 6660 006 0170 (2,1 ha platībā), kas sastāda 882 Ls, (no kuriem 1,5% 
ir 13,23 Ls gadā).
2.3.6. „Aizas”, kadastra Nr. 6660 006 0106 (1,4 ha platībā), kas sastāda 645 Ls, (no kuriem 1,5% ir 
9,68 Ls gadā).
2.3.7. „Lobēlijas”, kadastra Nr. 6660 006 0107 (1,6 ha platībā), kas sastāda 784 Ls, (no kuriem 
1,5% ir 11,76 Ls gadā).
2.3.8. „Čakstes”, kadastra Nr. 6660 006 0142 (4,5 ha platībā), kas sastāda 2205 Ls, (no kuriem 
1,5% ir 33,08 Ls gadā).
2.3.9. „Lauri”, kadastra Nr. 6660 006 0110 (0,5 ha platībā), kas sastāda 210 Ls, (no kuriem 1,5% ir 
3,15 Ls gadā).

2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 
nekustamā īpašuma nodokli.

Lēmums Nr. 551. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

16. §
Par adreses „Lāsītes” piešķiršanu pašvaldības nekustamam īpašumam Liepupes pagastā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes 
atzinumu un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
8.punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



Piešķirt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 
„Sunīši” (kadastra Nr. 6660 009 0419) nodalāmajam zemes gabalam 0,1 ha platībā un uz tā esošajai 
ūdens atdzelžošanas stacijas ēkai adresi: Lāsītes, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, 
saskaņā ar pielikumu.

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

17. §
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu ielām Liepupes pagastā Tūjas ciemā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu un 
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 2009.gada 
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes vienībām Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā sekojošus 
nosaukumus un adreses:
6660 003 0414 – Jūras iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0413 – Liedaga iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0430 – Viļņu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0429 – Upes iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0428 – Smilšu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0374 – Krasta iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0415 – Medņu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0517 – Ziedu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0516 – Dzintaru iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0519 – Meža iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0367 – Bērzu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0370 – Smilgu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0380 – Kāpu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0398 – Strautu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0428 – Smilšu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0431 – Saules iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0433 – Bangu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0434 – Vētraines iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0432 – Meldru iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0518 – Priežu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0435 – Ievu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0408 – Liepu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
6660 003 0459 – Mālu iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
Lielā Vētraines iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, saskaņā ar Pielikumu.
Rīgas iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, saskaņā ar Pielikumu.

2. Mainīt zemes vienībai Liepupes pagastā, Tūjas ciemā ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0384 
nosaukumu no C sektors Nr.8 uz nosaukumu un adresi: Zvaigžņu laukums, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 553. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 10 dz.8 pārdošanu par 

nosacīto cenu



Pamatojoties uz LR likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 
daļas 5.punktu un Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 198 (protokols 6; 
10.§) „Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 10 dz. 8, nosacītās cenas un 
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka Jeļena Meļikidze ir samaksājusi 
nosacīto cenu 2 560 Ls (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit latu), atklāti balsojot, ar 13 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ainažos, Krišjāņa 
Barona ielā 10 dz. 8 un kopīpašuma 4160/52861 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes, pārdošanu par nosacīto cenu 2 560 Ls (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit latu) un 
noslēgt pirkuma līgumu ar Jeļenu Meļikidzu, personas kods . . . .

2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

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

19. §
Par adrešu piešķiršanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Liepupes pagastā Tūjas 

ciemā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu un 
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 2009.gada 
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 
Tūjas ciemā sekojošas adreses:
6660 003 0396 – Rīgas iela 7, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
6660 003 0458 – Rīgas iela 7F, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
6660 003 0488 – Zvaigžņu laukums 2B, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 555.

20. §
Par atteikšanos no pirmpirkuma uz NĪ Avotiņi, Ainažu pagasts

1. Izskatījusi Kārļa Sāra, dzīvojoša . . . 2010.gada 30. septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/728), atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmajai daļai
iesniegto pirkuma līguma norakstu par nekustamā īpašuma Ainažu pagastā, „Avotiņi”, kadastra Nr. 
6625 003 0113 atsavināšanu par summu 9 800Ls (deviņi tūkstoši astoņi simti latu) un pamatojoties 
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 
28.septembra noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas kārtību un termiņiem”, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, 
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:
2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ainažu pagastā, „Avotiņi”, kadastra 
Nr. 6625 003 0113, kuru Aldis Henilāns pārdod par 9 800Ls (deviņiem tūkstošiem astoņiem 
simtiem latu) Kārlim Sāram.

Lēmums Nr. 556. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.



21. §
Par nosaukuma maiņu zemes gabalam Ainažu pagastā 

Pamatojoties uz Kārļa Sāra, dzīvojoša . . . , Salacgrīvas novadā, 2010.gada 30.septembrī Salacgrīvas 
novada domē saņemto 30.09.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/728) par jauna nosaukuma 
piešķiršanu zemes gabalam Ainažu pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 
komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.pantu un 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 12.punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . 
Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes gabalam Ainažu pagastā „Avotiņi” (kadastra Nr. 6625 003 0113), kas tiks 
pievienots nekustamam īpašumam Ainažu pagastā „Irnumi 2” (kadastra Nr. 6625 003 0313) 
nosaukumu no „Avotiņi” uz nosaukumu ”Irnumi 2”.

Lēmums Nr.557. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam

22. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 24.09.2010. vēstuli Nr.2-04-
V/718 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (reģ.Nr.3-11/954) un saskaņā ar 
Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, kā arī 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. un 16.punktu, atklāti balsojot, ar 13 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumiem:
1.1. 6660 004 0066 (4,9 ha platībā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 
0101;

1.2. 6660 010 0112 (14,8 ha platībā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 
0101.

Lēmums Nr. 558. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

23. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā atzīšanu par starpgabaliem

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu un 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, atklāti 
balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt zemes gabalus Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 
6672 007 0466, 6672 007 0292, 6672 004 0075 par starpgabaliem un nenodot tos zemes 
reformas pabeigšanai.

Lēmums Nr. 559.



24. §
Par ēku(būvju) īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

Pamatojoties uz Viestura Miebolta, dzīvojoša . . . 2010.gada 4.oktobrī Salacgrīvas novada 
domē saņemto 30.09.2010. iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/742) par nepieciešamās zemes platības 
noteikšanu ēku(būvju) Salacgrīvas pagastā „Jaunrožkalni” uzturēšanai un saskaņā ar Salacgrīvas 
novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, kā arī likuma „Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, ierakstāmas 
pievienojot likumos noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala platības apstiprināšanu, atklāti 
balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt Viesturam Mieboltam, personas kods . . . , piederošo ēku(būvju), kas atrodas uz 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6672 012 0044 Salacgrīvas pagastā „Jaunrožkalni”, 
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala platību 1 ha, 
saskaņā ar pielikumu. 

Lēmums Nr. 560. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.

25. §
Grozījumi 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr. 239 "Par Salacgrīvas novada domes 

pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas izveidošanu un 
komisijas nolikuma apstiprināšanu"

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 24.punktu un ņemot vērā 
2010.gada 13.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. 
Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
locekli - projektu vadītājas palīgu Lienu Ozolu.

2. Ievēlēt Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā  
locekli – nekustamo īpašumu speciālisti Dignu Būmani.

Lēmums Nr. 561.

26. §
Par grozījumiem Liepupes pagasta 2009.gada 20.maija lēmumā (protokols Nr.08;22§)  

”Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu”

1. Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums Liepupes pagastā, „Jaunieši 2” dz. 
Nr.1 atrodas pašvaldības bilancē, kā pašvaldībai piekrītošs dzīvokļa īpašums un to, ka pašvaldības 
īpašums Liepupes pagastā, „Liepupes skola” – 1, kadastra Nr. 6660 900 0080 ir nostiprināts 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 377 1, un līdz 
ar to lēmumā nepieciešams precizēt nekustamo īpašumu adreses, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus lēmuma lemjošajā daļā un izteikt to šādā redakcijā:
„1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem „Krogi”, „Jaunieši 2” dzīv.1”.

Lēmums Nr. 562. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



27. §
Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13. panta sesto daļu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 
Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtība Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar Pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 563. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

28. §
Par detālplānojuma uzsākšanu īpašumam Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

Pamatojoties uz zemes īpašnieka Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes (Reģ. Nr. 
90000227716) iesniegumu (Reģ.Nr.13-6/757) par atļauju uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6615 004 0202), kā arī 
Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” 
ietilpstošos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada 17. decembra saistošos 
noteikumus Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums” 4.6. punktu un 
6.1.1 punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi". 61. punktu un Salacgrīvas novada Attīstības 
komitejas 2010.gada 13. oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, Ž. Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. 
Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads 
(kad. Nr.6615 004 0202).

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Gundegu Upīti, personas kods . . . .
3. Līgumu par detālplānojuma finansēšanu, saskaņa ar līguma projektu (pielikums Nr. 1),

noslēgt ar zemes īpašnieku Lielsalacas evaņģēliski luterisko draudzi, Reģ. Nr. 90000227716.

Lēmums Nr.564. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.

29. §
Par detālplānojuma īpašumam Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads darba 

uzdevumu

Pamatojoties uz zemes īpašnieka Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes (Reģ. Nr. 
90000227716) iesniegumu (reģ.Nr.13-6/757) par atļauju uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu 
īpašumam Meldru.ielā 18, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6615 004 0202), atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi". 58. punktam, saskaņā ar Salacgrīvas novada Attīstības komitejas 2010.gada 
13. oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže,
G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt detālplānojuma īpašumam Meldru.ielā 18. Salacgrīva, Salacgrīvas nov. (kad. 
Nr.6615 004 0202) darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).

Lēmums Nr.565. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



30. §
Par Lāņu ciema detālplānojuma izmaiņu Lāņsila iela, Lāņi, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads apstiprināšanu

Izskatījusi detālplānojuma izmaiņu izstrādātāja SIA „M un M” iesniegto Lāņu ciema 
detālplānojuma izmaiņu Lāņsila iela, Lāņi, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads dokumentāciju 
(Reģ.Nr.3-16.1/753) un detālplānojuma izmaiņu izstrādes vadītāja Gunta Kārkliņa atzinumu, 
pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma pārejas noteikumu 14. punktu, 6.10.2009. MK 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78. punktu, atklāti 
balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Lāņu ciema detālplānojuma izmaiņas Lāņsila iela, Lāņi, Salacgrīvas pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2. Izdot Lāņu ciema detālplānojuma izmaiņu Lāņsila iela, Lāņi, Salacgrīvas pagasts, 
Salacgrīvas novads grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā 
Salacgrīvas novada domes saistošos noteikumus Nr. DS-03/2010.

Lēmums Nr. 566. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

31. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Sildārziņi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads

Sakarā ar nekustamā īpašuma "Sildārziņi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 
6672 005 0137) īpašnieka Ginta Sedlenieka (pers.kods . . . ) iesniegumu (3-16.1/707) par nekustamā 
īpašuma sadalīšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu, 
LR 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, 
Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” 
ietilpstošo, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada 17. decembra saistošo 
noteikumu Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums” apbūves noteikumu 
4.6. punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Sildārziņi", Salacgrīvas 
pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6672 005 0137) atbilstoši pievienotajai shēmai 
(pielikums Nr1).

2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 
"Sildārziņi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6672 005 0137) (pielikums 
Nr.2).

Lēmums Nr. 567. Pielikumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.

32. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā



Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības birojs” iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.1/737), par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Niguļi” Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 004 0105) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 
002 0092, atbilstoši 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 11.2. un 12. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 
otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai , saskaņā ar 
Salacgrīvas novada Attīstības komitejas 2010.gads 13. oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 
13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Niguļi” Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 004 0105) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 
002 0092.

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Niguļi” Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 
004 0105) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0092 sadalīšanas rezultātā 
izveidotajai 1. zemes vienībai 13.60 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu „Atiņi 2” Liepupes pagasts, Salacgrīvas 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas 
mērķa kods 0101.

3. Piešķirt nekustamā īpašuma Niguļi” Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 
004 0105) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0092 sadalīšanas rezultātā 
izveidotajai 2. zemes vienībai 2.00 ha platībā (platība precizējamas pēc zemes gabalu 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu „Bērzlejas” Liepupes pagasts, Salacgrīvas 
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas 
mērķa kods 0101.

Lēmums Nr. 568. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

33. §
Par grozījumiem 2010.gada 15.septembra lēmumā Nr. 493 (Protokols 13;10. §) „Par 

nosaukumu un adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamiem  
īpašumiem Liepupes pagastā”

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 7.oktobra vēstuli 
Nr. 10-03-V87 par adresēm Tūjā un Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 
13.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže,
G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2010.gada 15.septembra lēmuma Nr. 493 (Protokols 13;10. §) „Par nosaukumu un adrešu 

piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamiem īpašumiem Liepupes 
pagastā” 2.punkta 2.1. un 2.3 apakšpunktus un izteikt tos šādā redakcijā:
„2.1. ar kadastra apz. 6660 003 0485 (0,273 ha platībā) – Jūras iela 4A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.
2.1.1. ar kadastra apz. 6660 003 0498 (0,03 ha platībā) – Jūras iela 4B, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.”
„2.3. ar kadastra Nr. 6660 003 0489 (0,1 ha platībā) –Viļņu iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.”

Lēmums Nr. 569. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

34. §
Par nosaukuma „Āpškalnu mežs” piešķiršanu zemes gabalam Ainažu pagastā



Pamatojoties uz A/S „Latvijas valsts meži” (juridiskā adrese: Kristapa iela 30, Rīga) 2010.gada 
6.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto 04.10.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/990) par zemes 
gabala sadalīšanu Ainažu pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 
2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 12.punktu un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andž e,
G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā „Dižozolu masīvs” 
(kadastra Nr. 6625 001 0016) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6625 001 0016 
nodalāmajam zemes gabalam 0,7 ha platībā jaunu nosaukumu „Āpškalnu mežs”, saskaņā ar 
pielikumu.
2. Noteikt nodalāmajam zemes gabalam „Āpškalnu mežs” 0,7 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.

Lēmums Nr.570. Pielikumi un administratīvais akts uz 4 lp. pievienoti protokolam.

35. §
Par zemes vienību apvienošanu Ainažu pagastā

Pamatojoties uz A/S „Latvijas valsts meži” (juridiskā adrese: Kristapa iela 30, Rīga) 2010.gada 
6.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto 04.10.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/990) par zemes 
vienību apvienošanu Ainažu pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 
2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu, kā arī Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošo bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju 
domes 09.03.2005. saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 
plānu” 2.2.2.punkta piektajā daļā noteiktajam, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 
Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

1. Apvienot nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā „Dižozolu masīvs” (kadastra 
Nr. 6625 001 0016) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6625 001 0016 un 6625 001 0064.

Lēmums Nr. 571. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

36. §
Par adreses piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvā 

Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes 
atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 
Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

1. Piešķirt adresi no zemes gabala Salacgrīvā, Ostas iela 12D, (kadastra Nr. 6615 009 0036),
atdalāmajam zemes gabalam - Ostas iela 12E, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (saskaņā ar 
pielikumu).

Lēmums Nr. 572. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



37. §
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

Pamatojoties uz 2010.09.28. MK noteikumiem Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, Ž. Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 
Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Straubergs 
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 
noteikt šādu kārtību pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai :

1. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes sekretāri-lietvedi, pārvaldes sekretāres pēc pirkuma 
līguma vai noraksta saņemšanas izsniegt personai rakstisku izziņu par nekustamā īpašuma 
pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu.

2. Atzinuma sniegšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu noteikt šādus 
domes darbiniekus (amatpersonas) :

2.1.galvenais arhitekts;
2.2.nekustāmo īpašumu speciālists;
2.3. ekonomists- budžeta plānotājs.
Atzinumus darbiniekiem (amatpersonām) sniegt četru darba dienu laikā no pirkuma 

līguma vai noraksta saņemšanas Salacgrīvas novada domē.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju sagatavot un izsniegt izziņu par atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, 
lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. 

4. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā 
noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas 
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas 
pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, 
domes priekšsēdētājam virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmumprojektu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu.

Lēmums Nr.573.

38. §
Par atteikšanos no NĪ pirmpirkuma tiesībām 

1. Izskatījusi Ivara Bērziņa, personas kods . . . , 2010.gada 5. oktobrī Salacgrīvas novada domē 
saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/752), atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmajai 
daļai iesniegto pirkuma līguma norakstu par nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes 
pagastā, „Upmaļi”, kadastra Nr. 6660 004 0133 atsavināšanu par summu 3 000Ls (trīs tūkstoši latu) 
un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru 
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. 
Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes 
pagastā, „Upmaļi”, kadastra Nr. 6660 004 0133, kuru Ivars Bērziņš pārdod par 3 000Ls (trīs 
tūkstošiem latu) Gintai Pīlupai.

Lēmums Nr. 574. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.

39. §



Par atteikšanos no NĪ pirmpirkuma tiesībām 

1. Izskatījusi SIA „Amber Real”, VRN 40003903721, valdes priekšsēdētājas V. Filipsones 
2010.gada 11. oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/761), atbilstoši 
likuma „Par pašvaldībām” 78. panta pirmajai daļai iesniegto pirkuma līguma norakstu par 
nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā, „Jaunlapiņas”, kadastra Nr. 6672 010 0068 atsavināšanu 
par summu 17 570,10Ls (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit lati un 10 sant.) un 
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma 
tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 
Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, „Jaunlapiņas”, 
kadastra Nr. 6672 010 0068, kuru Māris Kalniņš pārdod par 17 570,10Ls (septiņpadsmit tūkstoši 
pieciem simti septiņdesmit lati un 10 sant.) SIA „Amber Real”.

Lēmums Nr. 575. Pielikums uz 5 lp. pievienoti protokolam.

40. §
Par adreses „Pērnavas iela 33A” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pilsētā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 13.oktobra sēdes atzinumu un 
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 2009.gada 
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā (kadastra Nr. 6615 
001 0054), kas sastāv no zemes gabala 46323 kv.m. platībā un dzīvojamās mājas ar palīgēkām 
adresi: Pērnavas iela 33A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 576. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

41. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezera krasts” Liepupes pagastā iznomāšanu

1. Izskatījusi Rūdolfa Janvara, personas kods . . ., 2010.gada 16.augustā Salacgrīvas novada domē 
saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/602) par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas 
„Ezera krasts”, kadastra Nr. 6660 009 0437 iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, tika 
KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Ezera krasts”, kadastra Nr. 6660 009 0437 (8,07 ha 
platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000460465.
1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”, punktu 18.3 un ņemot vērā 2010. gada 13. oktobra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 
atzinumus, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,



I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem Rūdolfam Janvaram, personas kods . . . daļu no zemes gabala (1,5 ha 
platībā) pašvaldības nekustamā īpašumā „Ezera krasts”, kadastra Nr. 6660 009 0437, Liepupes 
pagastā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu ( pielikums Nr. 1).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
2.3 Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 
vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 1,5 ha platībā sastāda 525 Ls, (no kuriem 1,5% ir 7,88 Ls 
gadā).
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 
nekustamā īpašuma nodokli.
2.5. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 577. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

42. §
Par aizdevuma grafika maiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4 

pārvaldniekam Ivaram Līsmanim piešķirtam aizdevumam no Salacgrīvas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī izvērtējot 
2010.gada 23.septembra Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4
pārvaldnieka Ivara Līsmaņa iesniegumu, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2010. gada 27. 
septembra ar Nr.3-16.2/706, kā arī ņemot vērā 2010. gada 13. oktobra Finanšu komitejas sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, S. Līsmane balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Pagarināt ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas domes 2009. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 
302 „Par aizdevuma piešķiršanu no Salacgrīvas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ēkas 
Vidzemes ielā 4, Salacgrīvā renovācijai” piešķirtā aizdevuma no Salacgrīvas pašvaldības 
īpašuma privatizācijas fonda aizdevuma atmaksu par vienu gadu - līdz 31.12.2013.

2.  Slēgt vienošanos pie aizdevuma līgumu par grafika izmaiņām aizdevuma atmaksas grafikā, 
nosakot šādus atmaksas termiņus:

Atmaksas datums Summa 
22.12.2010. Ls 500
22.12.2011. Ls 800
22.12.2012. Ls 800
22.12.2013. Ls 900

Lēmums Nr. 578. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

43. §
Par finansiālu atbalstu Limbažu Diabēta biedrībai

Izskatījusi Limbažu Diabēta biedrības (reģ. Nr. 40008043050) 22.09.2010. iesniegumu 
(Reģ.Nr.3-16.2/699), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 
pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 
atbalstam”, kas apstiprināts ar domes lēmumu Nr. 154 19.08.2009., ņemot vērā 2010.gada 
13.oktobra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. 



Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt Limbažu Diabētu biedrības rīkoto pasākumu „Izproti diabētu un parūpējies par to” 
ar Ls 62 (sešdesmit divi lati).

2. Slēgt līgumu ar Limbažu Diabētu biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 
izlietojuma atskaites iesniegšanu.

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

44. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Vladimira Gromova

. . .
12. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, Salacgrīvas novada 
dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto Salacgrīvas 
pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.
13. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu nodokļu 
administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu maksājumus, 
tādējādi Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav 
nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
14. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2000. gada 18. aprīļa Noteikumiem Nr. 149 ”Par kārtību, kādā 
kārtējie nodokļa maksājumi un nokavētie nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4. punkta 
4.1.,un 4.3., apakšpunktiem, kuros noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir 
sadalāma proporcionāli starp:

           14.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz 
maksājuma datumu( pamatparāds);
           14.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

15. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām,” 26.panta 
pirmo daļu, trešās daļas 3. punktu un ceturto daļu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
15.1. Piedzīt no Vladimira Gromova, personas kods . . . , nekustamā īpašuma nodokli par zemi 
Smiltenes ielā 6, Salacgrīvā – Ls 38.67, parāds Ls 0.72, nokavējuma nauda Ls 2.25, kopā Ls 
41.64 un par mājokli Ls 44.88, nokavējuma nauda Ls 0.79, kopā Ls 45.67, bezstrīda kārtībā, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

. . .

Lēmums Nr. 580. Pielikums un administratīvais akts uz 2 lp. pievienoti protokolam.

45. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 18. augusta lēmumā Nr. 470 „Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Ainažu pārvaldes vadītājas iesniegumu (reģ.Nr.3-18/181), Administratīvas 
komisijas priekšsēdētāja iesniegumu (reģ.Nr.3-18/178), un Finanšu komitejas 13.10.2010. sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits,
I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010. gada 18. augusta lēmumā Nr. 470 „Par 
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”:

1.1.No pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts, 
sadaļas Dzimtsarakstu nodaļa izslēgt sekojošu ierakstu:



Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

3
Dzimtsaraksta nodaļas vadītāja 
vietnieks Ainaž os 0.44 0.1  Ls 50  46.I 7

1.2.Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļas Dzimtsarakstu nodaļa 2. ierakstu izteikt sekojošā redakcijā:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

2
Dzimtsaraksta nodaļas vadītāja 
vietnieks Liepupē 0.46 0.1  Ls 52  46.I 7

1.3. Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļa Ainažu pilsētas pārvalde 2. ierakstu izteikt sekojošā redakcijā:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

2 Pārvaldes sekretārs 0.2825 1  Ls 322  38. II 4

1.4. Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļa Liepupes pagasta pārvalde 2. ierakstu izteikt sekojošā redakcijā:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

2 Pārvaldes sekretārs 0.2825 1  Ls 322  38. II 4

1.5. Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļa Liepupes Bāriņtiesa 1. ierakstu izteikt sekojošā redakcijā:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 0.526 0.9  Ls  540  45. III 11

2. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2010. gada 18. augusta lēmuma Nr. 470 „Par 
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” pielikumu 
Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” ar 10.1 sadaļu un 
izteikt to šādā redakcijā :

„10.1 Pašvaldības pilnvarotās amatpersonas, kas realizē kontroli pār saistošo noteikumu ievērošanu 
un mehānisko transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu

10.11. Noteikt pašvaldības pilnvarotām amatpersonām, kas realizē kontroli pār saistošo 
noteikumu ievērošanu un mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu ievērošanu, atlīdzību pēc stundu tarifa likmes Ls 3.13 par nostrādāto 
stundu. Domes darbiniekiem (amatpersonām) samaksu var veikt par nostrādāto laiku ārpus 
domes noteiktā darba laika.
10.12. Darba tabeles sagatavo Administratīvās komisijas priekšsēdētājs, nepārsniedzot darba 
samaksas fondu šim mērķim, kas noteikts 17.5% no iekasētām soda naudām par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un saistošo noteikumu ievērošanu.”

Lēmums Nr. 581. Pielikums uz 6 lp. pievienoti protokolam.

46. §
Par pašvaldības kustamās mantas - malkas kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu



Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 15. septembra lēmumu Nr.531 „Par 
malkas kokmateriālu atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu”, 2010.gada 7.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas 
un privatizācijas komisijas protokolu Nr.1, un to, ka SIA „BALTIC FOREST”, reģ. 40003514971, 
juridiskā adrese Jūras iela 18, Salacgrīva, samaksājis izsolē nosolīto cenu, atklāti balsojot, ar 13 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :
1.Apstiprināt 2010.gada 7.oktobrī notikušās Salacgrīvas pašvaldības kustamās mantas -  malkas 
kokmateriālu 92 m3 apjomā, izsoles rezultātus.
2.Saskaņā ar apstiprinātajiem kustamās mantas izsoles rezultātiem un 2010.gada 7.oktobra 
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu 
Nr.1, slēgt pirkuma līgumu par Salacgrīvas pašvaldības kustamās mantas malkas kokmateriālu 92 
m3 apjomā pārdošanu SIA „BALTIC FOREST”, reģ. 40003514971, juridiskā adrese Jūras iela 18, 
Salacgrīva, par Ls 1518,- (viens tūkstotis pieci simti astoņpadsmit latu).
3.Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi, 
saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Lēmums Nr. 582. Pielikums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

47. §
Par saistošo noteikumu Nr. B - 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2010. gada pamata un speciālo budžetu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.un  38.pantu, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 
15.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2010.gada 
pamata un speciālo” (lēmums pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 
elektroniskā veidā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 
pārvaldē.

Lēmums Nr. 583. Pielikums uz 9 lp. pievienoti protokolam.

48. Papildus darba kārtības jautājumi:

48.1. §
Par ēku(būvju) īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

Pamatojoties uz Jāņa Kalniņa, deklarētā adrese: . . . un Laimas Kleines, deklarētā adrese: . . . 
2010.gada 15.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto 15.10.2010. iesniegumu (reģ.Nr. 3-
16.1/769) par nepieciešamās zemes platības noteikšanu ēku(būvju) Salacgrīvas pagastā „Āpškalni” 
uzturēšanai un saskaņā ar 06.02.1959. dāvinājuma līgumu un 21.09.2010. mantojuma apliecību 
Nr.3025, kā arī likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta 



zemesgrāmatā, ierakstāmas pievienojot likumos noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala 
platības apstiprināšanu, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže,
G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt Jānim Kalniņam, personas kods . . ., un Laimai Kleinei, personas kods . . . piederošo 
ēku(būvju), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6672 009 0168 Salacgrīvas 
pagastā „Āpškalni”, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala 
platību 1,3 ha, saskaņā ar pielikumu. 

Lēmums Nr. 584. Pielikums un administratīvais akts uz 5 lp. pievienoti protokolam.

48.2. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” valdes priekšsēdētāja A.Pavlovska iesniegumu 
(Reģ.Nr.3-16.2/770), par to, ka LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir 
apstiprinājusi projekta iesniegumu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”, aktivitātē „Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcības 
„Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” ietvaros izstrādāto projektu „Sports ikvienam –
ikvienā gadalaikā”, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19. maija lēmumu Nr. 287, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 1970.00 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit lati un 00 
santīmi) projekta „Sports ikvienam – ikvienā gadalaikā” realizēšanai, Projekta iesniegumā 
norādītājā termiņā līdz 2011. gada 2.septembrim.

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 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. 585. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.

48.3. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” dibinātāju M.Kalniņa un J.Berga 
iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.2/779), par to, ka LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde ir apstiprinājusi projekta iesniegumu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”, aktivitātē „Ciematu, kuros
veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas 
rīcības „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” ietvaros izstrādāto projektu „Sporta laukumu 
izbūve un rekonstrukcija Krasta ielā 40B, Salacgrīvā”, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 
2010.gada 19. maija lēmumu Nr. 295, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, 
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 1995.92 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 92 
santīmi) projekta „Sporta laukumu izbūve un rekonstrukcija Krasta ielā 40B, Salacgrīvā” 
realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2011. gada 4. septembrim.

2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 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. 586. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

48.4. §
Par izstāšanos no Zēģelētāju biedrības „Ventus”

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, Ž . Andže, G.Šmits, I.Balode, K. 
Ķemers, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Izstāties no biedrības „Zēģelētāju biedrība „Ventus”” (Reģ. Nr. 40008149143, Rīga, Jūrmalas 
gatve 37G).

Lēmums Nr.587.

48.5. §
Par iestāšanos biedrībā „Kuivižu jahtklubs”

Pamatojoties uz 2010.gada 20.oktobra biedrības „Kuivižu jahtklubs” sadarbības piedāvājumu un 
lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējumiem integrēties sabiedrībā un apmācītu tos burāšanā, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „PAR” (S.Eglīte, Ž . Andž e, G.Šmits, I.Balode, K. Ķemers, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, S. Līsmane, U. Jēgers, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, D.Straubergs- balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Iestāties biedrībā „Kuivižu jahtklubs” (Reģ. Nr. 40008141065, juridiskā adrese, Pērnavas 
iela 49a, Salacgrīva).

2. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvjiem biedrībā izvirzīt domes priekšsēdētāju Dagni 
Straubergu un Salacgrīvas novada domes attīstības komitejas priekšsēdētāju Ivo Īsteno. 

Lēmums Nr. 588. Pielikums uz .... lp. pievienoti protokolam.

48.6. §
Informatīvi par www.e-pakalpojumi.lv lietošanu

(ziņo nekustamo īpašumu speciāliste Valda Neimane, zemes lietu speciāliste Guna Paegle)

Sēdi slēdz plkst. 17.00

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs

Protokolētāja                      Gunta Kristiņa

22.10.2010.

http://www.e-pakalpojumi.lv/

