
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 17.novembrī Nr. 15

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.00

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

Domes sastāvs:
Skaidrīte Eglīte - piedalās 
Ivo Īstenais - piedalās
Ž anis Andže - nepiedalās 
Gints Šmits - piedalās 
Ilona Balode - piedalās 
Kaspars Ķemers - piedalās
Jānis Prīmanis - piedalās 
Vineta Dance - piedalās
Aleksandrs Rozenšteins - nepiedalās 
Sarma Līsmane - piedalās
Uģis Jēgers - nepiedalās
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, Guntis Kārkliņš- galvenais 
arhitekts, Sarma Kacara – projektu vadītāja, Līga Zālīte- dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Eduards 
Ādmīdiņš - Salacgrīvas vidusskolas direktors, Sanita Šlekone- izglītības speciālists, Ivars Krēziņš-
PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktors, Raitis Sijāts - Vidzemes tūrisma asociācijas 
valdes priekšsēdētājs, Pārsla Gulbe- PI „Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs” ceļojumu 
konsultante, Jānis Rakuzovs- zvejnieks, Rolands Ķirsis- Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās 
padomes priekšsēdētājs, Ieva Zilvere- Salacgrīvas muzeja vadītāja.

D A R B A   K Ā R T Ī B A
1. Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”
2. Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.332 "Par 

pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas par atkritumu savākšanu 
apstiprināšanu

mailto:dome@salacgriva.lv


5. Par pašvaldības aģentūras "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi" sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu domes struktūrvienībām apstiprināšanu

6. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto pakalpojumu 
izcenojumu ielu apgaismojumam domei apstiprināšanu 2011.gadam

7. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Ilgai Bahmanei
8. Par grozījumiem 19.08.2009. lēmumā Nr.197 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

izveidošanu un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu”
9. Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka Liepupē iecelšanu
10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā 
11. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 18.08.2010.lēmumā Nr. 470 "Par Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums apstiprināšanu"
12. Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un 

pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada 
izglītības iestādēs” apstiprināšanu

13. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 
finansējuma sadales komisijas izveidošanu 

14. Par grozījumiem 2010.gada 21. jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 391 „Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu”

15. Par grozījumiem 2010.gada 20. oktobra lēmumā Nr. 546 ”Par Salacgrīvas novada domes 
izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”

16. Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Rokas darba nebijās” 
līdzfinansēšanu

17. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” 
18. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesībām iekšējos ūdeņos Zv/s „Salacas zivtiņa”
19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Individuālam 

komersantam „ARINAS 1”
20. Par 2004.gada 9.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldības nekustamā 

īpašumā Ainažos, Valdemāra ielā 8B
21. Par grozījumiem Ainažu pilsētas domes 2003.gada 15.augusta zemes nomas līgumā  

pašvaldības nekustamā īpašumā Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  Ainažos, Miera ielā 1A nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumā Nr. 199 (protokols 

Nr.6;11.§) ”Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Ainažos”
24. Par grozījumiem 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumā (protokols 

Nr.47;13§) „Par pašvaldībai piederošo zemi un piekrītošo apbūvēto zemi, valstij piekrītošo 
zemi”

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Sila ielā 17, Salacgrīvā nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā, „Altaji Nr.3” dz. 3 pārdošanu par 
nosacīto cenu

27. Par Salacgrīvas novada domes iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
28. Par grozījumiem 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr. 572 „Par adreses piešķiršanu zemes 

gabalam Salacgrīvā”
29. Par nosaukuma „Vigandi” piešķiršanu zemes vienībai Salacgrīvas pagastā
30. Par adrešu maiņu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā
31. Par nosaukuma „Sarmītes” piešķiršanu zemes vienībām Salacgrīvas pagastā
32. Par projekta iesniegšanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības  programmai 

2007. – 2013.gadam
33. Par dzīvesvietas deklarēšanu Indulim Saveļjevam
34. Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu Skaidrītei Glavrilovai un Dzintaram Girgensonam
35. Par dzīvokļa Nr.5, Jūras ielā 1, Svētciemā īres tiesību atjaunošanu
36. Par zemes starpgabalu Ainažu pilsētā noteikšanu par pašvaldībai piekritīgiem un nosaukumu 

piešķiršanu



37. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamajam īpašumam  Ainažos, Valdemāra ielā 97
38. Par pašvaldības NĪ Ainažos, Valdemāra ielā 93A izsoles atzīšanu par nenotikušu
39. Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes gabala Ainažos, Aizsaules ielā 5A 

pārdošanu par nosacīto cenu
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas pašvaldības teritorijā (Gobzemes, Ainažu pag.)
41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas pašvaldības teritorijā (Krūmiņi, Ainažu pag.)
42. Par pārdošanas cenu noteikšanu 
43. Par 2010.gada 16.jūnija lēmuma Nr. 370 atcelšanu
44. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances (Kr. Barona 10-8, 

Ainaž i, "Liepupe, māja Nr.15", Liepupes pag.)
45. Par nekustāmā īpašuma Ainažos, Valdemāra ielā 43A pieņemšanu dāvinājumā
46. Par pabalsta piešķiršanu Valdemāram Jānim Klēviņam (Ls 585 2010.gadam)
47. Par nolikuma "Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas" 

apstiprināšanu
48. Par sadarbības līguma slēgšanu
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no "Baltic Industrial Trust"sia
50. Par 2010.gada 2.novembra rīkojuma Nr.3-6/147 apstiprināšanu
51. Papildus darba kārtības jautājumi:

51.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
51.2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rožkalni” Liepupes pag., Salacgrīvas 

novads
51.3. Par noslēgtā pakalpojuma līguma apstiprināšanu 
51.4. Par Salacgrīvas novada pensionāru biedrības projekta "Optimisti" līdzfinansēšanu
51.5. Par nedzīvojamo telpu Ostas ielā 3 Salacgrīvā, iznomāšanu Salacgrīvas novada 

pensionāru biedrībai
51.6. Par grozījumiem 2010.gada 18.augusta lēmumā Nr.483
51.7. Par zvejas rīka „zivju tīkls līdz 100 m (piekrastes ūdeņos)„ maksas palielināšanu 

2011.gada sezonai.
51.8. www.salacgriva.lv mājas lapas prezentācija

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 51 jautājumiem un 6
papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti vienbalsīgi ar 12 balsīm atbalsta piedāvāto darba 
kārtību.

1. §
Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”

(Ziņo VTA Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts)

Raitis Sijāts rāda prezentāciju par Vidzemes tūrisma asociāciju.

Pamatojoties uz 2010.gada 11.oktobra biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” vēstuli 
(Reģ.Nr.3-11/1013) un pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 
direktora iesniegumu (Reģ.Nr.3-18/195), ņemot vērā 2010.gada 10.novembra attīstības un finanšu 
komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, 
G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Iestāties biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācijas” (Reģ. Nr. 40008031761, juridiskā adrese, 
Pils laukums 1, Cēsis, LV 4101).

2. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrībā izvirzīt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas 
novada tūrisma informācijas centrs” ceļojumu konsultanti Pārslu Gulbi, personas kods 
241254-12022. 

http://www.salacgriva.lv/


Lēmums Nr. 589. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz papildus darba kārtības jautājumu Nr. 51.7 „Par zvejas rīka 
„zivju tīkls līdz 100 m (piekrastes ūdeņos)„ maksas palielināšanu 2011.gada sezonai” skatīt kā 
domes sēdes darba kārtības jautājumu Nr. 2, jo uz jautājuma izskatīšanu ieradies Zvejnieku un 
makšķernieku konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Rolands Ķirsis. Deputāti vienbalsīgi ar 12 
balsīm atbalsta piedāvāto izmaiņas darba kārtībā.

2. §
Par zvejas rīka „zivju tīkls līdz 100 m(piekrastes ūdeņos) ”maksas

 palielināšanu 2011.gada sezonai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu 
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību” 2.pielikuma „Pamatmaksa par rūpniecības zvejas tiesību nomu zvejas tiesību 
izmantošanu” 2.daļas „Zveja Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos” 
Piezīmju 3.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais,
G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav , Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :

 Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu :
                                    Zivju tīklam līdz 100 m (piekrastes ūdeņos)            Ls 30,-

Lēmums Nr. 590.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo 
daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu" 18.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, 
I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S.Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar Pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 591. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

4. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

Ņemot vērā 2010.gada 5.novembra Komunālo jautājumu komitejas iebildumus, un 
2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

ATLIKT jautājuma „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”
izskatīšanu.

Lēmums Nr. 592.

5. §



Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.332 "Par 
pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas par atkritumu savākšanu”

apstiprināšanu

I.Lazdiņa: Sakarā ar to, ka tika atlikts iepriekšējais lēmums „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”, līdz ar to lietderīgi būtu atlikt arī šo lēmumu, jo tie ir 
savstarpēji saistīti.

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

ATLIKT jautājumu „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra 
lēmumā Nr.332 "Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas par atkritumu 
savākšanu” apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 593.

6. §
Par pašvaldības aģentūras "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi" sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu domes struktūrvienībām apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 5.novembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 10. 
novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt sekojošus Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas 
komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus domes 
struktūrvienībām: 

N.p.k
.

Nosaukums    Izcenojums 
 uz 01.01.2010

  Izcenojums
no 01.01.2011

1. Ekskavators NEW Holland LB 115
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

15.93 Ls/h
5.70 Ls/h

10.23 Ls/h

16.28 Ls/h
6.38 Ls/h
9.90 Ls/h

2. Traktors Belarus 920.3
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

10.92 Ls/h
5.23 Ls/h
5.69 Ls/h

11.58 Ls/h
5.85 Ls/h
5.73 Ls/h

3. Traktors Valtra N-111h
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

12.91 Ls/h
6.38 Ls/h
6.54 Ls/h

4. Traktors JUMZ
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

11.98 Ls/h
6.03 Ls/h
5.95 Ls/h

13.51 Ls/h
6.75 Ls/h
6.76 Ls/h

5. Traktors MTZ-82
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

10.92 Ls/h
5.23 Ls/h
5.69 Ls/h

11.58 Ls/h
5.85 Ls/h
5.73 Ls/h

6. Traktori „T-16” un „T-25” (šasijas tips)
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

5.48 Ls/h
1.14 Ls/h
4.34 Ls/h

5.62 Ls/h
1.28 Ls/h
4.34 Ls/h

7. Autogreideris DZ-180
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

     12.99 Ls/h
8.04 Ls/h
4.95 Ls/h

18.63 Ls/h
9.00 Ls/h
9.63 Ls/h

8. Traktora piekabe – 2PTS
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa 

2.58 Ls/h
0.00 Ls/h
2.58 Ls/h

2.58 Ls/h
0.00 Ls/h
2.58 Ls/h

9. Transporters VW – 5 cilv. Ietilpība ar kravas kasti
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

10.61 Ls/h
5.87 Ls/h
4.74 Ls/h

10. Zāles pļaušana/smalcināšana ar traktoru un piekari 15.75 Ls/h 16.62 Ls/h



„Ducker”, pļaušanas zona 1,5m
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

5.23 Ls/h
10.52 Ls/h

6.38 Ls/h
10.24 Ls/h

11. Pļaušana ar traktors „Park PRO 16 Stiga” 
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

5.78 Ls/h
1.28 Ls/h.
4.50 Ls/h

5.93 Ls/h
1.39 Ls/h
4.54 Ls/h

12. Pļaujmašīna – rokas stumjamā
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

4.64 Ls/h
0.92 Ls/h
3.72Ls/h

4.76 Ls/h
1.00 Ls/h
3.76Ls/h

13. Trimeris – krūmu griezējs „Husqvarn”
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

4.47 Ls/h
0.85 Ls/h
3.62 Ls/h

4.57 Ls/h
1.18 Ls/h
3.39 Ls/h

14. Motorzāģis „Husqvarn”
t.sk. mainīgā daļa

        nemainīgā daļa

4.47 Ls/h
0.85 Ls/h
3.62 Ls/h

4.55 Ls/h
0.92 Ls/h
3.63 Ls/h

15.
Dzīvžoga apcirpšana ar dzīvžoga šķērēm
 t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

4.20 Ls/h
0.53 Ls/h
3.67 Ls/h

4.27 Ls/h
0.58 Ls/h
3.69 Ls/h

16. Vibroplate - vibrobliete
t.sk. mainīgā daļa 
        nemainīgā daļa

6.80 Ls/h
1.70 Ls/h
5.10 Ls/h

6.95 Ls/h
1.85 Ls/h
5.10 Ls/h

17. Autotreileris „Respo”, celtspēja 2,6 tonnas
t.sk. mainīgā maksa
        nemainīgā maksa

3.59 Ls/h
0.00 Ls/h
3.59 Ls/h

3.59 Ls/h
0.00 Ls/h
3.59 Ls/h

18. Hidrauliskais pacēlājs DINO
t.sk. mainīgā maksa
        nemainīgā maksa

6.82 Ls/h
0.99 Ls/h
5.83 Ls/h

6.92 Ls/h
1.08 Ls/h
5.84 Ls/h

19. Zāles pļaušana/rotējoša ar traktoru un piekari LN-185M 
t.sk. mainīgā maksa 
        nemainīgā maksa

15.65 Ls/h
5.85 Ls/h
9.80 Ls/h

20. Traktors Belarus 952.3
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

10.92 Ls/h
5.23 Ls/h
5.69 Ls/h

11.58 Ls/h
5.85 Ls/h
5.73 Ls/h

21. Asenizācijas pakalpojums (Ainaži, Liepupe)
t.sk. mainīgā maksa 
        nemainīgā maksa

10.92 Ls/h
5.23 Ls/h
5.69 Ls/h

11.53 Ls/h
5.85 Ls/h
5.68 Ls/h

22. Asenizācijas pakalpojums (Salacgrīva)
t.sk. mainīgā maksa 
        nemainīgā maksa

10.92 Ls/h
5.23 Ls/h
5.69 Ls/h

12.23 Ls/h
6.38 Ls/h

5.85 Ls
23. Automašīnas piekabe-RB 1151, celtspēja 290 kg

t.sk. mainīgā daļa
       nemainīgā daļa

1.20 Ls/h
0.00 Ls/h
1.20 Ls/h

24. Traktora piekabe-T- 040, celtspēja 2.5 tonnas
t.sk. mainīgā daļa
       nemainīgā daļa

2.58 Ls/h
0.00 Ls/h
2.58 Ls/h

3.59 Ls/h
0.00 Ls/h
3.59 Ls/h

25. Renault Master - kravas pasažieru (5 cilv. ietilpība)
t.sk. mainīgā daļa 
       nemainīgā daļa

14.03 Ls/h
8.04 Ls/h
5.99 Ls/h

15.35 Ls/h
9.00 Ls/h
6.35 Ls/h

26. Pārvietojamās tualetes PT – 2 uzstādīšana un noņemšana 
(Salacgrīva, Ainaži)
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

14.20 Ls/h
5.87 Ls/h
8.33 Ls/h

27. Pārvietojamās tualetes PT – 2 apkopšana un uzturēšana
t.sk. mainīgā daļa
        nemainīgā daļa

32.39 Ls/h
0.00 Ls/h

32.39 Ls/h

2. Atcelt 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.330 „Par 
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu domes struktūrvienībām apstiprināšanu” un 2010.gada 20.janvāra Salacgrīvas novada 
domes lēmumu Nr.3 „Par grozījumiem 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr. 330 „Par pašvaldības 
aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu domes 
struktūrvienībām apstiprināšanu”.

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.



Lēmums Nr. 594. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.

7. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto pakalpojumu 

izcenojumu ielu apgaismojumam domei apstiprināšanu 2011.gadam

Pamatojoties uz 2010.gada 5.novembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 10. 
novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt sekojošus Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie 
pakalpojumi” sniegto pakalpojumu izcenojumus ielu apgaismojumam domei:

1.1. Salacgrīva, Kuiviži, Korģene, Svētciems, Lauvas: 

N.p.
k.

Nosaukums
   Izcenojums 
uz 01.01.2010.

  Izcenojums
no 01.01.2011.

28. Apgaismojuma tīkla apgaita un bojājumu fiksēšana 1 reize 95.11 Ls 92.88 Ls

29.
Apgaismojuma tīkla komutācijas punktu apkalpošana 1 
reize

8.30 Ls/gab. 8.16 Ls/gab.

30.
Apgaismojuma armatūras remonts 1 armatūra
t.sk. mainīgā daļa- materiāli 
        nemainīgā daļa

15.20 Ls/gab.
6.00
9.20

15.20 Ls/gab.
6.00
9.20

31.
Spuldžu nomaiņa bez hidropacēlāja 1 reize
t.sk. mainīgā daļa*+degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

7.34 Ls/gab.
3.25
4.09

7.25 Ls/gab.
3.25
4.00

32.
Spuldžu nomaiņa ar hidropacēlāju dzīvsudraba 1 reize
t.sk. mainīgā daļa*+degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

14.04 Ls/gab.
8.00
6.04

13.92 Ls/gab.
8.00
5.92

33.
Spuldžu nomaiņa ar hidropacēlāju nātrija 1 reize
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

21.58 Ls/gab.
14.50
7.08

21.46 Ls/gab.
14.50
6.96

34.
Bojājuma noteikšana balsta elementos un to novēršana
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

12.35 Ls
4.50
7.85

12.19 Ls
4.50
7.69

35.
Balsta un kronšteinu krāsošana
 t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

25.90 Ls/gab.
6.95

18.95

25.48 Ls/gab.
6.95

18.53

36.
Bojājumu noteikšana kabeļu tīklos
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

43.18 Ls
1.35

41.83

42.20 Ls
1.35

40.85

37.
Slodzes un izolācijas pretestības mērījumi pa fīderiem
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

7.53 Ls/gab.
1.10
6.43

7.42 Ls/gab.
1.10
6.32

38.
Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

3.10 Ls/1m
0.00
3.10

3.10 Ls/1m
0.00
3.10

39.
Kabeļu ieguldīšana, ieskaitot kabeli līdz 35 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

3.32 Ls/1m
0.00
3.32

3.26 Ls/1m
0.00
3.26

40.
Kabeļu ieguldīšana, ieskaitot kabeli līdz 70 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

4.50 Ls/1m
0.00
4.50

4.44 Ls/1m
0.00
4.44

41.
Kabeļu galu apdare līdz 35 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

23.44 Ls/gab.
18.18
5.26

23.44 Ls/gab.
18.18
5.26

42.
Kabeļu galu apdare līdz 70 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

33.44 Ls/gab.
26.80
6.64

33.44 Ls/gab.
26.80
6.64

43. Sausā kabeļa uzmavas montāža 64.07 Ls/gab. 64.07 Ls/gab.



t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

49.20
14.87

49.20
14.87

44.
Jauna apgaismojuma armatūras montāža
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

108.38 Ls/gab.
82.16
26.22

108.08 Ls/gab.
82.16
25.92

45.
Drošinātāju spaiļu komplekta remonts
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

14.20 Ls/gab.
7.12
7.08

14.06 Ls/gab.
7.12
6.94

46.
Kabeļu sadaļu remonts 
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

61.65 Ls/gab.
48.00
13.65

61.52 Ls/gab.
48.00
13.52

47.
PN-2 drošinātāju nomaiņa
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

5.95 Ls/gab.
4.50
1.45

5.95 Ls/gab.
4.50
1.45

48.
Uzskaites un sadales punktu remonts
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

127.26 Ls/gab.
89.25
38.01

126.75 Ls/gab.
89.25
37.50

49.
Kontaktu revīzijas
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

1.54 Ls/gab.
0.00
1.54

1.51 Ls/gab.
0.00
1.51

50.
Kabeļu trases uzrādīšana dabā
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

23.73 Ls
0.00

23.73

23.22 Ls
0.00

23.22

51.
Dzelzbetona balstu nomaiņa pret metāla balstu
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

463.36 Ls/gab.
265.00
198.36

432.55 Ls/gab.
265.00
167.55

1.2. Ainaž i, Liepupe:
N.p.
k.

Nosaukums    Izcenojums 
uz 01.01.2010.

  Izcenojums
no 01.01.2011.

1. Apgaismojuma tīkla apgaita un bojājumu fiksēšana 1 reize 23.78 Ls 23.22 Ls

2.
Apgaismojuma tīkla komutācijas punktu apkalpošana 1 
reize

8.30 Ls/gab. 8.16 Ls/gab.

3.
Apgaismojuma armatūras remonts 1 armatūra
t.sk. mainīgā daļa- materiāli 
        nemainīgā daļa

15.20 Ls/gab.
6.00
9.20

15.20 Ls/gab.
6.00
9.20

4.
Spuldžu nomaiņa ar hidropacēlāju dzīvsudraba 1 reize
t.sk. mainīgā daļa*+degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

16.42 Ls/gab.
8.00
8.42

16.34 Ls/gab.
8.00
8.34

5.
Spuldžu nomaiņa ar hidropacēlāju nātrija 1 reize
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

23.96 Ls/gab.
14.50
9.46

23.88 Ls/gab.
14.50
9.38

6.
Bojājuma noteikšana balsta elementos un to novēršana
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

15.92 Ls
4.50

11.42

15.81 Ls
4.50

11.31

7.
Bojājumu noteikšana kabeļu tīklos
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

43.18 Ls
1.35

41.83

42.20 Ls
1.35

40.85

8.
Slodzes un izolācijas pretestības mērījumi pa fīderiem
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

7.53 Ls/gab.
1.10
6.43

7.42 Ls/gab.
1.10
6.32

9.

Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

3.10 Ls/1m
0.00
3.10

3.10 Ls/1m
0.00
3.10

10.
Kabeļu ieguldīšana, ieskaitot kabeli līdz 35 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

3.32 Ls/1m
0.00
3.32

3.26 Ls/1m
0.00
3.26

11.
Kabeļu galu apdare līdz 35 kv mm
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

23.44 Ls/gab.
18.18
5.26

23.44 Ls/gab.
18.18
5.26

12.
Sausā kabeļa uzmavas montāža
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

64.07 Ls/gab.
49.20
14.87

64.07 Ls/gab.
49.20
14.87



13.
Jauna apgaismojuma armatūras montāža
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
        nemainīgā daļa

114.93 Ls/gab.
82.16
32.77

114.71 Ls/gab.
82.16
32.55

14.
Kabeļu sadaļu remonts
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*+degvielas izmaksas
       nemainīgā daļa

61.65 Ls/gab.
48.00
13.65

61.52 Ls/gab.
48.00
13.52

15.
PN-2 drošinātāju nomaiņa
t.sk. mainīgā daļa – materiāli*
        nemainīgā daļa

5.95 Ls/gab.
4.50
1.45

5.95 Ls/gab.
4.50
1.45

16.
Kabeļu trases uzrādīšana dabā
t.sk. mainīgā daļa – degvielas izmaksas**
        nemainīgā daļa

23.73 Ls
0.00

23.73

23.22 Ls
0.00

23.22
* materiāli tiek norakstīti pēc iegādes cenām
** degvielas izmaksas tiek aprēķinātas pēc vidējās mēneša iepirkumu cenas

2. Atcelt 2009.gada 16.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.403 „Par pašvaldības 
aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto pakalpojumu izcenojumu ielu 
apgaismojumam domei apstiprināšanu” 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.

Lēmums Nr. 595. Pielikumi 4 lp. pievienoti protokolam.

8. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Ilgai Bahmanei

[..]

9. §
Par grozījumiem 19.08.2009. lēmumā Nr.197 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas

izveidošanu un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu”

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likuma 3.panta pirmo daļu, Salacgrīvas novada domes  
2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr.581, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2010.gada 
8.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Izslēgt no Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmuma Nr.197 „Par Salacgrīvas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu” punktu 1.3. 
un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

1. Izveidot Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļu 2 (divu) darbinieku sastāvā:
1.1. dzimtsarakstu nodaļas vadītājs;
1.2. dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks Liepupes pagasta pārvaldē.

Lēmums Nr. 597.

10. §
Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka Liepupē iecelšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 7.panta 
sestās daļas 3.punktu, Civilstāvokļa aktu likuma 3.panta pirmo daļu un 6.panta ceturto daļu,
2010.gada 20.oktobra Salacgrīvas novada domes sēdes lēmumu Nr.581 „Par grozījumiem 
Salacgrīvas novada domes 2010.gada 18.augusta lēmumā Nr.470 „Par Salacgrīvas novada domes 
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu””, Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 2010.gada 8.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”



(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Iecelt Gintu Jēkabsoni, personas kods..............., par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas vietnieci Liepupē ar 2010.gada 22.novembri ar tiesībām parakstīt ierakstus 
reģistrā. 

2. Atļaut Gintai Jēkabsonei savienot Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces un Liepupes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu.

Lēmums Nr. 598.

11. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā

Pamatojoties uz 2010.gada 8.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
sēdes un 2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

Izdarīt šādus grozījumus ar 2010.gada 18.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 433
„Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (Protokols Nr.
12; 4.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 „Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikums” :
1. Izteikt nolikuma punktu 2.2. šādā redakcijā:

„2.2. Pedagoģiskā personāla tarifikācijas sarakstus sastāda un apstiprina izglītības iestādes 
vadītājs apstiprinātā finansējuma ietvaros, tarifikācijas saskaņojot ar Salacgrīvas novada 
pašvaldības izglītības speciālistu.”

2. Papildināt nolikumu ar punktu 2.5., izsakot to šādā redakcijā:
„2.5. Pedagogu, kuri veic pedagoģisko darbu novada izglītības iestādēs, kopējā darba slodze 
novada izglītības iestādēs un struktūrvienībās nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo 
nedēļas darba laiku 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu. Ja no darba 
devēja, pie kura pedagogs veic pamatdarba pienākumus, saņemta rakstiski saskaņota atļauja 
veikt blakus darbu pie cita darba devēja, darba slodze pamatdarbā un blakus darbā kopā nedrīkst 
pārsniegt 50 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.”

3. Papildināt nolikumu ar punktu 2.6., izsakot to šādā redakcijā:
„2.6. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, sporta 
organizatoru, struktūrvienību vadītāju izglītības jomā, pirmsskolas iestāžu metodiķu un 
izglītības iestāžu bibliotekāru papildu pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto vadītāja 
vietnieka, sporta organizatora, struktūrvienības vadītāja izglītības jomā, pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja, kā arī metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra darba likmi novada 
izglītības iestādēs un struktūrvienībās nedrīkst pārsniegt 1,3 darba likmes. Šajā punktā minētie 
speciālisti Darba likumā noteiktā normālā nedēļas darba laikā 40 stundās nedēļā ir tiesīgi 
papildu veikt pedagoga darbu līdz 12 stundām nedēļā.”

4. Lēmuma 2. un 3. punkts piemērojams ar 01.09.2011.
5. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši Darba likuma 97.panta nosacījumiem, jānodrošina darba 

līgumu grozījumu veikšana ar lēmuma 2. punktā minētajiem pedagogiem par blakus darba 
veikšanas saskaņošanu.

Lēmums Nr. 599.

12. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 18.08.2010.lēmumā Nr. 470 "Par Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums apstiprināšanu"



Pamatojoties uz Salacgrīvas kultūras nama vadītājas iesniegumu, izglītības speciālista 
priekšlikumiem, 2010. gada 8. novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 
10.novembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
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” (ar 

grozījumiem Lēmums Nr. 581 no 20.10.2010):
1.1.No pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts, 

sadaļas Lauvu tautas nams izslēgt sekojošu ierakstu:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

1 Kultūras pasākumu organizators 0.2 1  Ls 228  33. I 6

1.2.Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļu Lauvu tautas nams izteikt sekojošā redakcijā:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

1 Kultūras pasākumu organizators 0.22 0.3  Ls 75  33. I 6

2
Ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 0.191 0.7  Ls 152  3. IA 1

1.3. Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļa Salacgrīvas kultūras nams izslēgt sekojošus ierakstus:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas 

grupa

6 Strādnieks - galdnieks 0.158 1  Ls  180  3. IA 1
8 Sētnieks 0.158 1  Ls  180  3. IA 1

1.4. Pielikuma Nr. 2 Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts,
sadaļu Salacgrīvas kultūras nams papildināt ar sekojošu ierakstu:

Amats Koeficients Slodzes  Amatalga 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis
Mēnešalgas

grupa

6
Ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 0.316 1  Ls   360  3. IIA 6

2.  Izdarīt šādus grozījumus ar 2010.gada 18. augusta Salacgrīvas novada domes lēmuma           
Nr. 470 (ar grozījumiem Lēmums Nr. 581 no 20.10.2010):apstiprinātajā pielikumā Nr. 1 „Salacgrīvas 
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”  

2.1.Papildināt nolikumu ar punktu 9.1.1 izsakot to šādā redakcijā: 
„9.1.1 Izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas tarifikācijas saskaņo Salacgrīvas novada 
pašvaldības izglītības speciālists.”

2.2.Papildināt nolikumu ar punktu 9.6., izsakot to šādā redakcijā: 
„9.6. Izglītības iestāžu vadītāju kopējā darba slodze Salacgrīvas novada domes izglītības 
iestādēs un struktūrvienībās nedrīkst pārsniegt 1,3 darba likmes. Izglītības iestāžu vadītāji 
Darba likumā noteiktā normālā nedēļas darba laikā 40 stundās nedēļā ir tiesīgi papildu veikt 
pedagoga darbu līdz 12 stundām nedēļā. Izglītības iestādes vadītājs drīkst veikt blakus darbu 
pēc saskaņošanas ar Salacgrīvas novada domi.”



3. Lēmuma 1. punkts piemērojams ar 01.01.2011.
4. Lēmuma 2. punkts piemērojams ar 01.09.2011.

Lēmums Nr. 600. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

13. §
Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts 

budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas 
novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

S.Šlekone: Sakarā ar to, ka šajā kārtībā ir noteikts, ka izņēmuma gadījumā tikai šogad, šis 
iesniegšanas datums varētu būt 6.decembris.

Pamatojoties uz 2010.gada 8.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
atzinumu un 2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. 
Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts 

budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas 
novada izglītības iestādēs”, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

Lēmums Nr. 601. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

14. §
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, 2010.gada 8.novembra Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes un 2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 
pašvaldības finansējuma sadales komisiju septiņu (7) komisijas locekļu sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Dace Martinsone, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos; 
1.2. Komisijas locekļi:

1.2.1. Sanita Šlekone – Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības speciāliste;
1.2.2. Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors;
1.2.3. Ž anis Andže – Liepupes vidusskolas direktors;
1.2.4. Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore;
1.2.5. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas Mākslas skolas direktors;
1.2.6. Monvīds Rozenbergs – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktors.

2. Apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 
pašvaldības finansējuma sadales komisijas nolikumu saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 19.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 174. 
„Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 
izveidošanu.”

Lēmums Nr. 602. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



15. §
Par grozījumiem 2010.gada 21. jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 391 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu”

Pamatojoties uz 2010.gada 21. jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 391 „Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu”, un 
ņemot vērā 2010.gada 8.novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” 
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

2010.gada 21. jūlija Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 391 „Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu” 2.punktu izteikt šādā 
redakcijā : 

„2. Iecelt par Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas protokolisti –
Sigitu Kalmaču.” 

Lēmums Nr. 603.

16. §
Par grozījumiem 2010.gada 20. oktobra lēmumā Nr. 546 ”Par Salacgrīvas novada domes 

izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”

Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 11 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, pamatojoties 
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, S.Kuka 
balsojumā nepiedalās, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 20. oktobra lēmumu Nr. 546 „Par Salacgrīvas novada domes 

izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” - 5 punkta pielikumu Nr. 5 Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikāciju Izteikt 
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr.5 

2. Lēmums piemērojams ar 01.11.2010.

Lēmums Nr. 604. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

17. §
Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta

 „Rokas darba nebijās” līdzfinansēšanu

Saskaņā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un AS „SEB banka” projektu iesnieguma 
konkursa „Kopā ar ģimeni un skolu” vadlīnijām, Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe” ir 
izstrādājusi projektu „Rokas darba nebijās”. Projekta realizācijas gadījumā paredzēts iegādāties 
mājturības kabineta inventāru un sadzīves prasmes attīstošas rotaļlietas pirmsskolas vecuma bērnu 
grupām Liepupes vidusskolā. Projekta kopējā summa ir Ls 2000. Lai realizētu šo projektu, 
Izglītības, kultūras un sporta biedrībai „Liepupe” nepieciešams Salacgrīvas novada domes 
līdzfinansējums 7,5% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas veido summu Ls 150,00. No šīs 
summas Ls 50,00 tiks izmantoti transporta pakalpojumu un degvielas izdevumu apmaksai, bet Ls 
100,00 – attīstošo rotaļlietu iegādei, kas veicina sadzīves prasmju apguvi. Projekta realizēšanai jau 
ir piesaistīts papildus finansējums no individuālā komersanta IK „Torro” 2,5% apmērā no projekta 
kopējām izmaksām, kas veido summu Ls 50,00.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,



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

1. Atbalstīt Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Rokas darba nebijās” 
pieteikuma iesniegšanu par kopējo summu Ls 2000 (Divi tūkstoši latu un 00 santīmu).

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 7,5% 
apmērā no projekta kopējām izmaksām Ls 150 (Viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi), 
izmantojot šo finansējumu transporta pakalpojumu un degvielas izdevumu apmaksai (Ls 50,00) 
un attīstošo rotaļlietu iegādei, kas veicina sadzīves prasmju apguvi (Ls 100,00).

Lēmums Nr. 605. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.

18. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”

Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” vadītājas R.Birkenbergas 
iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.2/813), 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 „Vietējiem 
iedzīvotājiem pieejamo sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošana” attiecināmās vietējās attīstības 
stratēģijas rīcības „Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējo iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai” ietvaros izstrādāto projektu „Izšūsim sapni”, ņemot vērā
Salacgrīvas novada domes 2010.gada 10.novembra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” 
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 303.03 (trīs simti trīs lati un 03 santīmi) projekta „Izšūsim sapni” 
realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2011. gada 31.jūlijam.

2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” 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. 606. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

19. §
Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesībām iekšējos ūdeņos Zv/s „Salacas zivtiņa”

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Zvejnieku saimniecības „Salacas zivtiņa” (reģ. Nr. 
44101033783) īpašnieka Rolanda Ķirša 09.09.2010. iesniegumu (reģ. 09.09.2010. Nr.3-
16.1/676), ar lūgumu pagarināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos (nēģu 
zvejai Vitrupē) no 2011.gada februāra uz piecpadsmit gadiem.

2. Zvejnieku saimniecības „Salacas zivtiņa” īpašnieka R.Ķirša iesniegums un tam pievienotie 
dokumenti tika izskatīti 2010.gada 10.novembra attīstības komitejas sēdē.

3. Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra attīstības komitejas sēdes atzinumu un „Zvejniecības 
likuma” 7.panta otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14., 
27.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



Ar 2011. gada 1. februāri uz 15 gadiem Zvejnieku saimniecībai „Salacas zivtiņa” (Salacgrīvas 
pagasts, „Zivtiņas”, reģ. 44101033783) iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai 
zvejniecībā iekšējos ūdeņos, nosakot zvejas rīkus -divi nēģu murdi Vitrupē.

Lēmums Nr. 607. Pielikums un administratīvais akts uz 8 lp. pievienoti protokolam.

20. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem

 Individuālam komersantam „ARINAS 1”

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „ARINAS 1” īpašnieka Paula 
Kariņa 2010.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/766), ar lūgumu, sakarā ar SIA 
„ARINAS” likvidāciju, pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča 
piekrastes ūdeņos.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 29.punkta 
prasībām IK „ARINAS 1” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija (izdota 20.05.2010.); reģistrācijas Nr. 44102033901; Zv/s IK „ARINAS 1” 
speciālās atļaujas (izdots 2010.gada 22.septembrī) kopija, SIA „ARINAS” rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma Nr.1 (26.01.2009.) kopija un informācija par plānotajiem zvejas 
apjomiem, zvejas vietu un zvejas rīkiem.

3. Individuālā komersanta „Arinas 1” iesniegums un tam pievienotie dokumenti tika izskatīti 
2010.gada 10.novembra attīstības komitejas sēdē. 

4. Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra attīstības komitejas sēdes atzinumu un 
„Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

5.  Noslēgt uz pieciem gadiem ar 2010.gada 22.novembri individuālam komersantam 
„ARINAS 1” (Salas iela 13, Reģ. Nr.44102033901) rūpnieciskās zvejas tiesības nomas 
līgumu komercdarbībai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Lēmums Nr. 608. Pielikums un administratīvais akts uz 7 lp. pievienoti protokolam.

21. §
Par 2004.gada 9.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldības nekustamā

īpašumā Ainažos, Valdemāra ielā 8B

Izskatot Mārītes Bokmelderes, dzīvojošas ......................, 2010.gada 25.oktobrī Salacgrīvas 
novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/792) par zemes nomas līguma pagarināšanu 
pašvaldības nekustamā īpašumā Ainažos, Valdemāra ielā 8B (ar 2010.gada 21. aprīļa Salacgrīvas 
novada domes lēmumu Nr. 201 piešķirta adrese Valdemāra iela 8B), kadastra Nr. 6605 002 0088, 
mājas un tai piederošo ēku apkalpošanai, balstoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
14.punkta a apakšpunktu, 30.10.2007. LR MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 18.3. punktu, un ņemot vērā 2010.gada 10.novembra Attīstības komitejas 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus 2004. gada 9. decembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā, izsakot līguma 
punktu Nr. 1.1. šādā redakcijā:



1.1. „1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā zemesgabalu Ainažos, Valdemāra ielā 
8B, kadastr Nr. 6605 002 008, (2349 kv.m platībā), turpmāk tekstā – zemesgabals, saskaņā ar 
pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). Ar iznomātā zemesgabala robežu shēmu 
Nomnieks ir iepazinies dabā, tās ir zināmas un apņemas tās ievērot.”

2. Papildināt līgumu ar punktu 5.3. 
„5.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 
nodokļus”.

3. Pagarināt 2004. gada 9. decembrī noslēgto zemes nomas līgumu (2006.gada 12.decembra vienošanās par 
2004.gada 9.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, 2007.gada 11.decembrī vienošanās par 2004.gada 

9.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu) ar Mārīti Bokmelderi, personas kods ....................
uz 5 (pieciem) gadiem.

Lēmums Nr. 609. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

22. §
Par grozījumiem Ainažu pilsētas domes 2003.gada 15.augusta zemes nomas līgumā  

pašvaldības nekustamā īpašumā Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos

1. Izskatot 2010.gada 4. novembrī SIA „ALBERO” valdes locekļa Aināra Alkšņa saņemto 
iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/841) par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldības nekustamā 
īpašumā Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra Nr. 6605 002 0074 līdz 2021.gada 6.decembrim, 
tika konstatēts, ka:

1.1. nekustamais īpašums Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos ir kadastrāli uzmērīts un tam 
izgatavotos zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns un reģistrēts uz pašvaldības vārda 
Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000192863, līdz ar to nepieciešams nomas līgumā 
precizēt zemesgabala platību. 

1.2. Uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederoša pārsūknēšanas stacija, līdz ar to 
iznomājamā platība sastāda 5 500 kv.m.

1.3. ņemot vērā to, ka nomas līguma darbības termiņš ir līdz 2011. gada 6.decembrim nav 
nepieciešams pagarināt līguma termiņu, jo tas ir spēkā.

2. Balstoties uz iepriekš minēto, un ņemot vērā Attīstības un Finanšu komiteju 2010.gada 
10.novembra sēžu atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

2.1. Izdarīt grozījumus 2003.gada 15.augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā JP-009 (ar 
vienošanos 2005.gada 10.maijā, 2007.gada 9.janvārī) un izteikt tā punktus šādā redakcijā:

„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā daļu zemes gabala no nekustamā 
īpašumu Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra Nr. 6605 002 0074 (5500 kv.m platībā), saskaņā 
ar pielikumu”.

„6.1. Nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērības , 
kas zemes gabalam 5500 kv.m platībā sastāda 3907,84 Ls, no kuriem 5%  ir 195,39 Ls gadā”.

2. 2. papildināt līgumu ar punktu 6.1.1., izsakot to šādā redakcijā:
„6.1.1. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokļus.”
3. Nepagarināt zemes nomas līgumu, jo līgums ir spēkā līdz 2011.gada 6.decembrim.
4. Veikt attiecīgos grozījumus 2003.gada 15. augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā ar SIA 

„ALBERO”.

Lēmums Nr. 610. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

23. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  Ainažos, Miera ielā 1A nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu



1. Salacgrīvas novada dome, izskatot Mirdzas Maurītes, dzīvojošas ..................., 2010.gada 
30.augustā saņemto pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Ainažos, Miera ielā 1A, 
kadastra Nr. 6605 006 0088 (172 kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3-16.1/643),
konstatēja:

1.1. Mirdza Maurīte, izmantojot likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 
4.panta ceturtās daļas 1.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanas tiesības, iesniedza atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas 
atrodas Ainažos, Miera ielā 1A, kadastra Nr. 6605 006 0088 (172 kv.m platībā) nodošanu 
atsavināšanai.
1.2. Zemes stapgabalam Miera ielā 1A, kadastra Nr. 6605 006 0088 blakus atrodas Mirdzas 
Maurītes īpašumā esošs nekustamais īpašums Miera ielā 1, kadastra Nr. 6605 006 0004, uz kura tai 
īpašumtiesības nostiprināts Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 179.

2. Zemes starpgabala Ainažos, Miera ielā 1A ar kopējo platību 172 kv.m un ar kadastra Nr. 6605 
006 0088) īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Ainažu pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000481931 (2010.gada 22.oktobrī).

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 
zemei, kā arī saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, 
8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr. 110) 
2010.gada 1.novembrī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr.2010/220, balstoties uz 
Finanšu un Attīstības komiteju 2010.gada 10.novembra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

3.1. Nodot, atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Ainažos, Miera ielā 1A ar kopējo platību 
172 kv.m (kadastra Nr. 6605 006 0088).

3.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu Ainažos, Miera ielā 1A atsavināt ar 
nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam. 
3.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Ainažos, Miera iela 1A nosacīto cenu Ls 360 (trīs 
simti sešdesmit lati).

3.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Ainažos, Miera iela 1A izsoles noteikumus, saskaņā 
ar pielikumu Nr.1.

Lēmums Nr. 611. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.

24. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumā Nr. 199 (protokols 

Nr.6;11.§) ”Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Ainažos”

Ņemot vērā 2010.gada 14.oktobrī veikto nekustamo īpašumu Ainažos, Dārza ielā 2, (zemes 
vienības ar kadastra apz. 6605 003 0085) un Dārza iela 4 (zemes vienības ar kadastra apz. 6605 003 
0087), kadastrālo uzmērīšanu un izgatavotos zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus, un 
to, ka nepieciešams nomas līgumos precizēt zemesgabalu platības, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. 



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

1. Izdarīt grozījumus lēmuma lemjošās daļas punktā 3.2. un izteikt to šādā redakcijā:
„3.2. Saskaņā ar Lilijas Kalniņas, dzīvojošas ..................... Salacgrīvas novada domē saņemto 
iesniegumu (reģ. 22.03.2010. Nr.3-16.2/187), iznomāt Lilijai Kalniņai zemes gabalu Ainažos, 
Dārza ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0085 1432 kv.m saskaņā ar zemes robežu 
shēmu (Pielikums Nr. 1), bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskai izmantošanai”.

2. Izdarīt grozījumus lēmuma lemjošās daļas punktā 3.4. un izteikt to šādā redakcijā:
„3.4. Saskaņā ar Aigas Irbēnas, dzīvojošas ........................ Salacgrīvas novada domē saņemto 
iesniegumu (reģ. 06.04.2010. Nr.3-16.2/225), iznomāt Aigai Irbēnai zemes gabalu Ainažos, Dārza 
ielā 4, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0087 1500 kv.m saskaņā ar zemes robežu shēmu 
(Pielikums Nr. 1), bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskai izmantošanai”.

3. Veikt attiecīgos grozījumus 2010.gada 10.maijā noslēgtajos zemes nomas līgumos.

Lēmums Nr. 612.

25. §
Par grozījumiem 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumā (protokols 

Nr.47;13§) „Par pašvaldībai piederošo zemi un piekrītošo apbūvēto zemi, valstij piekrītošo 
zemi”

1. Saskaņā ar SIA „Metrum” sniegto informāciju par zemes gabala platības precizēšanu pašvaldībai 
piekritīgam zemes gabalam Liepupes pagastā, „Zaļkalni 3”, kadastra Nr. 6660 004 0071 un 
pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 10.novembra sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

2. Grozīt Liepupes pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu (protokols Nr.13;47§) „Par 
pašvaldībai piederošo zemi un piekrītošo apbūvēto zemi, valstij piekrītošo zemi”, lēmuma 1.2 
punktu izsakot šādā redakcijā :
„1.2. „Zaļkalni 3”, kadastra numurs 6660 004 0071, platība 0,3284ha”.

Lēmums Nr. 613.

26. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Sila ielā 17, Salacgrīvā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2010.gada 28.jūnijā novada domē saņemto Ilgas Zelčas 
(dzīvojošas .......................) par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Sila ielā 17-6, Salacgrīvā 
atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/462), konstatēja, ka:

1.1. Ilga Zelča, izmantojot likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 
ceturtās daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanas tiesības, iesniegusi iesniegumu par dzīvokļa Nr. 6, Sila iela 17 (20,1 kv.m platībā) 
nodošanu atsavināšanai.
1.2. 2005.gada 28.janvārī ar Ilgu Zelču noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums P/A „Salacgrīvas 
komunālie pakalpojumi”.
1.2.1. Iesniegta P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” izziņa 2010.gada 8. novembrī Nr. 1-6/20 
par īres parāda neesamību.



1.3. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Sila ielā 17 -6, kadastra Nr. 6615 900 0648, kas sastāv no 
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 1906/1897 domājamām daļām un
dzīvokļa ar kopējo platību 20,1 kv.m, ir reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000125409 6.

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, un 
ņemot vērā šī likuma 45.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 8.pantu, 45.panta 
trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.pantu, ņemot vērā 2010.gada 1.novembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 
(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2010/219 un balstoties uz 
Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 2010.gada 10.novembra sēžu 
atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Salacgrīvā, Sila iela 17-6 (kadastra Nr. 6615 900 0648) ar kopējo platību 20,1 kv.m un 
daudzdzīvokļu mājas un zemes 1906/21897 kopīpašuma domājamās daļas.

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Sila iela 17, Salacgrīvā,  
kopīpašuma 1906/21897 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacīto cenu Ls 550
(pieci simti piecdesmit latu).
2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Sila ielā 17, Salacgrīvā, un kopīpašuma 
1906/21897 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atsavināšanas paziņojumu, saskaņā 
ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniecei Ilgai 
Zelčai.

Lēmums Nr. 614. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.

27. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā, „Altaji Nr.3” dz. 3 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 15. septembra lēmumu Nr. 491 
(protokols 13; 8.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 „Altaji 3” Salacgrīvas 
pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”,
un ņemot vērā to, ka Ivars Leitāns ir samaksājis nosacīto cenu 455 Ls (četri simti piecdesmit pieci 
lati), atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Salacgrīvas pagastā, 
„Altaji 3”, dz.3 un kopīpašuma 430/1778 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
pārdošanu par nosacīto cenu 455 Ls (četri simti piecdesmit pieci lati), un noslēgt pirkuma 
līgumu ar Ivaru Leitānu, personas kods ...........................

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

Lēmums Nr. 615. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



28. §
Par Salacgrīvas novada domes iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes iepirkuma komisijas nolikumu, saskaņā ar 
pielikumu.

Lēmums Nr. 616. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

29. §
Par grozījumiem 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr. 572 „Par adreses piešķiršanu zemes 

gabalam Salacgrīvā”

Ņemot vērā SIA „METRUM” sniegto informāciju par platības noteikšanu atdalāmajam zemes 
gabalam Salacgrīvā, Ostas ielā 12E un Attīstības komitejas 2010.gada 10.novembra sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 572 „Par adreses piešķiršanu zemes gabalam 
Salacgrīvā” un izteikt lēmuma punktu Nr. 1 šādā redakcijā:
„1. Piešķirt adresi no zemes gabala Salacgrīvā, Ostas iela 12D, (kadastra Nr. 6615 009 0036),
atdalāmajam zemes gabalam 220 kv.m. platībā - Ostas iela 12E, Salacgrīva, Salacgrīvas novads 
(saskaņā ar pielikumu).”

Lēmums Nr. 617.

30. §
Par nosaukuma „Vigandi” piešķiršanu zemes vienībai Salacgrīvas pagastā

Pamatojoties uz Anda Zaļaiskalna, dzīvojoša …………………… 2010.gada 27.oktobrī 
Salacgrīvas novada domē saņemto 27.10.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/799) par jauna 
nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā „Ķelderi” atdalāmai zemes 
vienībai un 2010.gada 25.oktobrī noslēgtajam pirkuma līgumam Nr.3410 un saskaņā ar 2009.gada 
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, 
kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir 
nosaukumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā „Ķelderi” (kadastra Nr. 6672 009 
0062) atdalāmajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6672 009 0064 
jaunu nosaukumu „Vigandi”, saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 618. Pielikumi un administratīvais akts uz 3 lp. pievienoti protokolam.

31. §
Par adrešu maiņu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 10.novembra sēdes 
atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 



ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt sekojošas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām Salacgrīvas novadā, 
Liepupes pagastā, Tūjas ciemā:
1.1. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0050 - Liedaga iela 27, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.2. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0154 - Liedaga iela 22, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.3. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0319: Smilgu iela 3, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.4. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0291 - Smilgu iela 7, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.5. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0116 - Krasta iela 3, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.6. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0372 - Krasta iela 7, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.7. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0327 - Krasta iela 9, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.8. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0235 - Krasta iela 13, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.9. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0301 - Medņu iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.10. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0272 - Medņu iela 1B, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.11. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0288 - Medņu iela 3B, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads. 
1.12. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0127 - Selgas iela 2, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.13. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0121 - Selgas iela 4, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.14. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0383 - Selgas iela 6, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.15. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0469 - Saules iela 22, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.16. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0405 - Saules iela 13, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.17. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0425 - Saules iela 17A, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.18. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0376 - Saules iela 25, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.19. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0219 - Zaķu iela 6, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.20. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0450 - Zvaigžņu laukums 2, Tūja, Liepupes 

pagasts, Salacgrīvas novads.
1.21. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0007 - Zvaigžņu laukums 3A, Tūja, Liepupes 

pagasts, Salacgrīvas novads.
1.22. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0265 - Zvaigžņu laukums 4, Tūja, Liepupes 

pagasts, Salacgrīvas novads.
1.23. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0409 - Rīgas iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.24. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0410 - Jūras iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.



1.25. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0196 - Jūras iela 16A, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.26. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0195 - Jūras iela 17, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.27. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0387 - Jūras iela 23A, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.28. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0166 - Jūras iela 25, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.29. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0325 - Vētraines iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.30. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0147 - Vētraines iela 3, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.31. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0401 - Dzintaru iela 4, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.32. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0105 - Ziedu iela 4, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.33. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0257 - Meža iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.34. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0360 - Liedaga iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.35. ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0305 - Liedaga iela 3A, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

1.36. ēkai ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0330 002 - Krasta iela 12, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2. Mainīt adreses zemes vienībām Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā ar 
kadastra apzīmējumiem:

2.1. 6660 003 0306 un ēkām no „Ambulances ēka” uz adresi: Liedaga iela 9, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.2. 6660 003 0466 un ēkām no „Garāžas māja” uz adresi: Liedaga iela 17, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.3. 6660 003 0271 un ēkām no „Z Sektors 8” uz adresi: Liedaga iela 23A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.4. 6660 003 0096 un ēkām no „Paeglītes” uz adresi: Liedaga iela 25, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.5. 6660 003 0097 un ēkām no „Paeglītes” uz adresi: Liedaga iela 26, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.6. 6660 003 0041 un ēkām no „Liedaga iela 23” uz adresi: Liedaga iela 29, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.7. 6660 003 0142 un ēkām no „Jūrnieki” uz adresi: Liedaga iela 31, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.8. 6660 003 0109 un ēkām no „Z Sektors 24” uz adresi: Liedaga iela 33, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.9. 6660 003 0077 un ēkām no „Z Sektors 28” uz adresi: Liedaga iela 35, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.10. 6660 003 0068 un ēkām no „Z Sektors 29” uz adresi: Liedaga iela 37, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.11. 6660 003 0039 un ēkām no „Z Sektors 31” uz adresi: Liedaga iela 41, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.12. 6660 003 0124 un ēkām no „Z Sektors 32” uz adresi: Liedaga iela 43, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.13. 6660 003 0033 un ēkām no „Z Sektors 37” uz adresi: Liedaga iela 45, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.14. 6660 003 0045 un ēkām no „Z Sektors 55” uz adresi: Liedaga iela 47, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.



2.15. 6660 003 0080 un ēkām no „Z Sektors 56” uz adresi: Liedaga iela 49, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.16. 6660 003 0035 un ēkām no „Z Sektors 43” uz adresi: Liedaga iela 51, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.17. 6660 003 0365 un ēkām no „Z Sektors 53” uz adresi: Liedaga iela 53, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.18. 6660 003 0128 un ēkām no „Z Sektors 52” uz adresi: Liedaga iela 55, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.19. 6660 003 0251 un ēkām no „Z Sektors 45” uz adresi: Liedaga iela 57, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.20. 6660 003 0062 un ēkām no „Z Sektors 51” uz adresi: Liedaga iela 57A, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.21. 6660 003 0249 un ēkām no „Z Sektors 46” uz adresi: Liedaga iela 59, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.22. 6660 003 0146 un ēkām no „Z Sektors 47” uz adresi: Liedaga iela 61, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.23. 6660 003 0029 un ēkām no „Mārītes” uz adresi: Liedaga iela 65, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.24. 6660 003 0078 un ēkām no „Z Sektors 3” uz adresi: Liedaga iela 28, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.25. 6660 003 0098 un ēkām no „Z Sektors 4” uz adresi: Liedaga iela 30, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.26. 6660 003 0243 un ēkām no „Z Sektors 5” uz adresi: Liedaga iela 32, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.27. 6660 003 0242 un ēkām no „Z Sektors 6” uz adresi: Liedaga iela 34, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.28. 6660 003 0392 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 16” uz adresi: Liedaga iela 36, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.29. 6660 003 0373 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 17” uz adresi: Liedaga iela 38, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.30. 6660 003 0152 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 13” uz adresi: Liedaga iela 40A,
Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.31. 6660 003 0088 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 12” uz adresi: Liedaga iela 42, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.32. 6660 003 0317 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 11” uz adresi: Liedaga iela 44, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.33. 6660 003 0139 un ēkām no „Gaitiņi” uz adresi: Liedaga iela 46, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.34. 6660 003 0046 un ēkām no „Z Sektors 36” uz adresi: Liedaga iela 52, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.35. 6660 003 0043 un ēkām no „Z Sektors 38” uz adresi: Liedaga iela 54, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.36. 6660 003 0044 un ēkām no „Z Sektors 39” uz adresi: Liedaga iela 56, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.37. 6660 003 0190 un ēkām no „Blāzmas” uz adresi: Liedaga iela 64, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.38. 6660 003 0066 un ēkām no „Z Sektors 49” uz adresi: Bērzu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.39. 6660 003 0090 un ēkām no „Z Sektors 50” uz adresi: Bērzu iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.40. 6660 003 0070 un ēkām no „Z Sektors 33” uz adresi: Smilgu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.41. 6660 003 0058 un ēkām no „Ābolnieki” uz adresi: Smilgu iela 1A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.



2.42. 6660 003 0087 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 14” uz adresi: Smilgu iela 5, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.43. 6660 003 0290 un ēkām no „Ieviņas” uz adresi: Smilgu iela 9, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.44. 6660 003 0252 un ēkām no „Z Sektors 54” uz adresi: Smilgu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.45. 6660 003 0312 un ēkām no „Kraujas” uz adresi: Krasta iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.46. 6660 003 0203 un ēkām no „Kraujiņas” uz adresi: Krasta iela 2A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.47. 6660 003 0231 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 3” uz adresi: Krasta iela 4, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.48. 6660 003 0115 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 4” uz adresi: Krasta iela 6, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.49. 6660 003 0244 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 5” uz adresi: Krasta iela 8, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.50. 6660 003 0330 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 6” uz adresi: Krasta iela 10, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.51. 6660 003 0234 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 7” uz adresi: Krasta iela 14, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.52. 6660 003 0192 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 8” uz adresi: Krasta iela 16, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.53. 6660 003 0246 un ēkām no „Z Sektors 22” uz adresi: Kāpu iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.54. 6660 003 0110 un ēkām no „Z Sektors 25” uz adresi: Kāpu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.55. 6660 003 0129 un ēkām no „Z Sektors 26” uz adresi: Kāpu iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.56. 6660 003 0040 un ēkām no „Z Sektors 15” uz adresi: Strautu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.57. 6660 003 0176 un ēkām no „Vējrozes” uz adresi: Strautu iela 2A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.58. 6660 003 0177 un ēkām no „Vīķi” uz adresi: Strautu iela 2B, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.59. 6660 003 0053 un ēkām no „Z Sektors 14” uz adresi: Strautu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.60. 6660 003 0056 un ēkām no „Sivalgri” uz adresi: Strautu iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.61. 6660 003 0057 un ēkām no „Z Sektors 10” uz adresi: Medņu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.62. 6660 003 0201 un ēkām no „Z Sektors 12” uz adresi: Medņu iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.63. 6660 003 0175 un ēkām no „Z Sektors 16” uz adresi: Medņu iela 6, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.64. 6660 003 0247 un ēkām no „Medņu iela 20” uz adresi: Medņu iela 8, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.65. 6660 003 0348 un ēkām no „Sāres” uz adresi: Medņu iela 1A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.66. 6660 003 0302 un ēkām no „Mākoņi” uz adresi: Medņu iela 1C, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.67. 6660 003 0158 un ēkām no „Z Sektors 11” uz adresi: Medņu iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.68. 6660 003 0157 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 1” uz adresi: Medņu iela 3A, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.



2.69. 6660 003 0159 un ēkām no „Z Sektors 17” uz adresi: Medņu iela 5A, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.70. 6660 003 0270 un ēkām no „Z Sektors 9” uz adresi: Selgas iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.71. 6660 003 0004 un ēkām no „Selgas” uz adresi: Saules iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.72. 6660 003 0003 un ēkām no „Kļavas” uz adresi: Saules iela 18, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.73. 6660 003 0212 un ēkām no „Ataugas” uz adresi: Saules iela 28, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.74. 6660 003 0501 no „Pamales” uz adresi: Saules iela 32, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.75. 6660 003 0008 un ēkām no „Oši” uz adresi: Saules iela 34, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.76. 6660 003 0502 no „Piekalnes” uz adresi: Saules iela 36, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.77. 6660 003 0005 un ēkām no ”Andas” uz adresi: Saules iela 38, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.78. 6660 003 0012 un ēkām no „Vējkalni” uz adresi: Saules iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.79. 6660 003 0274 un ēkām no „Jaunkošķuļi” uz adresi: Saules iela 7, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.80. 6660 003 0001 un ēkām no „Košķuļi” uz adresi: Saules iela 9, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.81. 6660 003 0113 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 10” uz adresi: Saules iela 17, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.82. 6660 003 0114 un ēkām no „Zvejnieku ciemats 9” uz adresi: Saules iela 19, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.83. 6660 003 0002 un ēkām no „Alkšņi” uz adresi: Saules iela 31, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.84. 6660 003 0506 un ēkām no „Teikas” uz adresi: Saules iela 33A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.85. 6660 003 0507 no „Mandegas” uz adresi: Saules iela 39, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.86. 6660 003 0168 un ēkām no „Zivtiņas” uz adresi: Zaķu iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.87. 6660 003 0322 un ēkām no „Cinīši”” uz adresi: Zaķu iela 11, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.88. 6660 003 0218 un ēkām no „Lasīši” uz adresi: Zaķu iela 13, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.89. 6660 003 0217 un ēkām no „Silzemnieki” uz adresi: Zaķu iela 23, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.90. 6660 003 0185 un ēkām no „Griķi” uz adresi: Zaķu iela 27, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.91. 6660 003 0194 un ēkām no „Dumbrāji” uz adresi: Zaķu iela 31, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.92. 6660 003 0357 un ēkām no „Indijas” uz adresi: Zvaigžņu laukums 1, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.93. 6660 003 0275 un ēkām no „C Sektors 7” uz adresi: Zvaigžņu laukums 2A, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.94. 6660 003 0264 un ēkām no „C Sektors 8” uz adresi: Zvaigžņu laukums 3, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.95. 6660 003 0025 un ēkām no „Upeskrasti” uz adresi: Zvaigžņu laukums 5, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.



2.96. 6660 003 0273 un ēkām no „Vikingi” uz adresi: Smilšu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.97. 6660 003 0352 no „Vecmājas” uz adresi: Rīgas iela 7A, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.98. 6660 003 0279 no „Dārziņi” uz adresi: Rīgas iela 7B, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.99. 6660 003 0184 un ēkām no „Jūrasdzeņi 2” uz adresi: Jūras iela 8, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.100. 6660 003 0036 un ēkām no „Jūrasdzeņi 1” uz adresi: Jūras iela 10, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.101. 6660 003 0197 no „Vīngliemeži” uz adresi: Jūras iela 16, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.102. 6660 003 0353 un ēkām no „Vecgaidas” uz adresi: Jūras iela 18, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.103. 6660 003 0354 no „Jaungaidas” uz adresi: Jūras iela 18A, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.104. 6660 003 0032 un ēkām no „D Sektors 76” uz adresi: Jūras iela 22, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.105. 6660 003 0123 un ēkām no „D Sektors 75” uz adresi: Jūras iela 24, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.106. 6660 003 0262 un ēkām no „D Sektors 23” uz adresi: Jūras iela 26, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.107. 6660 003 0188 un ēkām no „Jūras iela 22” uz adresi: Jūras iela 28, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.108. 6660 003 0170 un ēkām no „Vecbangas” uz adresi: Jūras iela 28A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.109. 6660 003 0199 un ēkām no „Jūras iela 20” uz adresi: Jūras iela 30, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.110. 6660 003 0261 un ēkām no „D Sektors 19” uz adresi: Jūras iela 34, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.111. 6660 003 0260 un ēkām no „D Sektors 18” uz adresi: Jūras iela 36, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.112. 6660 003 0174 un ēkām no „D Sektors 17” uz adresi: Jūras iela 38, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.113. 6660 003 0337 no „Vecsīpoli” uz adresi: Jūras iela 40, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.114. 6660 003 0141 un ēkām no „D Sektors 16” uz adresi: Jūras iela 42, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.115. 6660 003 0332 un ēkām no „D Sektors 15” uz adresi: Jūras iela 44, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.116. 6660 003 0276 un ēkām no „D Sektors 10” uz adresi: Jūras iela 46, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.117. 6660 003 0059 un ēkām no „D Sektors 13” uz adresi: Jūras iela 48, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.118. 6660 003 0067 un ēkām no „D Sektors 12” uz adresi: Jūras iela 50, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.119. 6660 003 0259 un ēkām no „D Sektors 11” uz adresi: Jūras iela 52, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.120. 6660 003 0138 un ēkām no „D Sektors 36” uz adresi: Jūras iela 54, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.121. 6660 003 0093 un ēkām no „Jūras iela 28” uz adresi: Jūras iela 56, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.122. 6660 003 0229 no „Bites” uz adresi: Jūras iela 58, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.



2.123. 6660 003 0063 un ēkām no „D Sektors 73” uz adresi: Jūras iela 19, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.124. 6660 003 0108 un ēkām no „D Sektors 74” uz adresi: Jūras iela 21, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.125. 6660 003 0266 no „D Sektors 52” uz adresi: Jūras iela 23, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.126. 6660 003 0267 un ēkām no „D Sektors 50” uz adresi: Jūras iela 27, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.127. 6660 003 0268 un ēkām no „D Sektors 49” uz adresi: Jūras iela 29, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.128. 6660 003 0269 un ēkām no „D Sektors 61” uz adresi: Ievu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.129. 6660 003 0320 no „D Sektors 60” uz adresi: Ievu iela 2, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.130. 6660 003 0069 un ēkām no „D Sektors 48” uz adresi: Jūras iela 31, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.131. 6660 003 0186 un ēkām no „Varavīksnes” uz adresi: Jūras iela 33, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.132. 6660 003 0038 un ēkām no „Jūras iela 17” uz adresi: Jūras iela 35, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.133. 6660 003 0074 un ēkām no „D Sektors 43” uz adresi: Jūras iela 39, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.134. 6660 003 0480 un ēkām no „Skaras” uz adresi: Jūras iela 39A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.135. 6660 003 0125 un ēkām no „D Sektors 42” uz adresi: Jūras iela 41, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.136. 6660 003 0130 un ēkām no „D Sektors 55” uz adresi: Jūras iela 41A, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.137. 6660 003 0237 un ēkām no „Jaunsīpoli” uz adresi: Jūras iela 43, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.138. 6660 003 0137 un ēkām no „D Sektors 40” uz adresi: Jūras iela 45, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.139. 6660 003 0172 un ēkām no „D Sektors 39” uz adresi: Jūras iela 47, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.140. 6660 003 0089 un ēkām no „D Sektors 38” uz adresi: Jūras iela 49, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.141. 6660 003 0403 un ēkām no „Prīmulas” uz adresi: Jūras iela 53, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.142. 6660 003 0307 un ēkām no „Kadiķīši” uz adresi: Jūras iela 55, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.143. 6660 003 0371 un ēkām no „Oļkrasti A” uz adresi: Meldru iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.144. 6660 003 0248 un ēkām no „Oļkrasti” uz adresi: Meldru iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.145. 6660 003 0055 un ēkām no „D Sektors 80” uz adresi: Meldru iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.146. 6660 003 0145 un ēkām no „D Sektors 79” uz adresi: Meldru iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.147. 6660 003 0054 un ēkām no „D Sektors 78” uz adresi: Meldru iela 5, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.148. 6660 003 0049 un ēkām no „D Sektors 81” uz adresi: Bangu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.149. 6660 003 0180 un ēkām no „Bangas” uz adresi: Bangu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.



2.150. 6660 003 0340 un ēkām no „Brāzmas” uz adresi: Lielā Vētraines iela 1, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.151. 6660 003 0400 un ēkām no „Vētraines” uz adresi: Lielā Vētraines iela 3, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.152. 6660 003 0163 no „Krasta Ūpji” uz adresi: Lielā Vētraines iela 5, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.153. 6660 003 0120 un ēkām no „Mazbangas” uz adresi: Lielā Vētraines iela 7, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.154. 6660 003 0198 un ēkām no „Bērzi” uz adresi: Lielā Vētraines iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.155. 6660 003 0071 un ēkām no „Dzintaru iela 4” uz adresi: Dzintaru iela 1, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.156. 6660 003 0076 un ēkām no „D Sektors 6” uz adresi: Dzintaru iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.157. 6660 003 0064 un ēkām no „D Sektors 2” uz adresi: Ziedu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.158. 6660 003 0161 un ēkām no „Dzintaru iela 3” uz adresi: Ziedu iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.159. 6660 003 0075 un ēkām no „D Sektors 8” uz adresi: Ziedu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.160. 6660 003 0061 un ēkām no „Tulpes” uz adresi: Priežu iela 1, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.161. 6660 003 0081 un ēkām no „D Sektors 7” uz adresi: Priežu iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.162. 6660 003 0060 un ēkām no „D Sektors 1” uz adresi: Priežu iela 4, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.163. 6660 003 0255 un ēkām no „D Sektors 27” uz adresi: Meža iela 2, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.164. 6660 003 0256 un ēkām no „Zīlītes” uz adresi: Meža iela 4, Tūja, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.

2.165. 6660 003 0073 un ēkām no „D Sektors 24” uz adresi: Meža iela 6, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.166. 6660 003 0072 un ēkām no „D Sektors 25” uz adresi: Meža iela 6A, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.167. 6660 003 0230 un ēkām no „D Sektors 30” uz adresi: Meža iela 3, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.168. 6660 003 0092 un ēkām no „D Sektors 32” uz adresi: Meža iela 7, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.169. 6660 003 0153 un ēkām no „D Sektors 33” uz adresi: Meža iela 9, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

2.170. 6660 003 0321 un ēkām no „Andrekas” uz adresi: Meža iela 11, Tūja, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0404 nosaukumu un adresi: 
Selgas iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 619. Administratīvais akts uz 5 lp. pievienots protokolam.

32. §
Par nosaukuma „Sarmītes” piešķiršanu zemes vienībām Salacgrīvas pagastā

Pamatojoties uz Aināra Meļņa, dzīvojoša ..........., Salacgrīvā 2010.gada 5.novembrī 
Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/845) par jauna nosaukuma 
piešķiršanu no nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā „Stūri” atdalāmām zemes vienībām, 
2010.gada 3.novembrī noslēgtajam dāvinājuma līgumam un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra 



Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka 
novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” 
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā „Stūri” (kadastra Nr.6672 001 
0047) atdalāmām zemes vienībām: 7,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6672 001 
0146 un 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6672 002 0060, kas tiks pievienotas 
nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā „Sarmītes” (kadastra Nr.6672 001 0036)
nosaukumu „Sarmītes”, saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 620. Pielikumi un administratīvais akts uz 4 lp. pievienoti protokolam.

33. §
Par projekta iesniegšanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmai 2007. – 2013.gadam

Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēžu 
atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Kopīgi ar Krievijas partneriem – Ļenņingradas apgabala muzeju apvienību un Latvijas 
vadošo partneri - Vidzemes tūrisma asociāciju, iesniegt Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
programmai 2007.-2013.gadam projekta „Improvement of museums as promoters of 
cultural and historical heritage” („Uzlabojumi muzejos kultūras mantojuma saglabāšanas 
sekmēšanai ) pieteikumu par kopējo summu 2 000 000 Eiro.

2. Salacgrīvas pašvaldības finansējuma daļa ir 59 040 Eiro, tai skaitā Igaunijas – Latvijas –
Krievijas programmas finansējums 53 136 un pašvaldības līdzfinansējums 5904 Eiro. 

Lēmums Nr. 621. Pielikumi uz 10 lp. pievienoti protokolam.

34. §
Par dzīvesvietas deklarēšanu Indulim Saveļjevam

[..]
1.3. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otrā daļa, nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā 
uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Savukārt 12.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

1.4. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 4. panta pirmā daļa nosaka, ka personas 
pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā ir pienākums mēneša laikā nodeklarēt jauno dzīvesvietu.

2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2010.gada 14.aprīļa attīstības komitejas atzinumu, 
un to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. 
Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

Anulēt Indulim Saveļjevam, personas kods ..............., ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē 
„Asari”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.



Lēmums Nr. 622. Pielikums un administratīvais akts uz 2 lp. pievienoti protokolam.

35. §
Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu Skaidrītei Glavrilovai un Dzintaram Girgensonam

[..]
1.3. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otrā daļa, nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā 
uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Savukārt 12.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

1.4. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 4. panta pirmā daļa nosaka, ka personas 
pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā ir pienākums mēneša laikā nodeklarēt jauno dzīvesvietu.

2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2010.gada 14.aprīļa attīstības komitejas atzinumu, 
un to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. 
Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

Anulēt Skaidrītei Gavrilovai, personas kods .................., un Dzintaram Girgensonam, 
personas kods .........................., ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē „Mellupes” Salacgrīvas 
pagasts, Salacgrīvas novads. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums Nr. 623. Pielikumi un administratīvais akts uz 5 lp. pievienoti protokolam.

36. §
Par dzīvokļa Nr.5, Jūras ielā 1, Svētciemā īres tiesību atjaunošanu

1. Izskatot Pētera Pavlova, personas kods ................, dzīvojoša .............................., 2010.gada 
8.novembrī domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/850) par īres tiesību atjaunošanu 
pašvaldības nekustamā īpašumā Jūras ielā 1-5, Svētciemā un izvērtējot Salacgrīvas novada 
domes un pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” rīcībā esošo 
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.1.Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Jūras ielā 1, kadastra Nr. 6672 007 
0396, kas sastāv no zemes gabala 0,104 ha platībā uz kura atrodas 2 stāvu dzīvojamā ēka ar 
9 dzīvokļu īpašumiem, ir pašvaldības īpašums, uz kura īpašumtiesības reģistrētas 2000. gada 
6.martā Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 904.

1.2.Dzīvojamās mājas Svētciemā, Jūras ielā 1, dzīvoklī Nr. 5, kopš 2009.gada dzīvo Pēteris 
Pavlovs, personas kods ..................., ar kuru nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

1.3.Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta sniegto 2010.gada 1.septembra 
atzinumu Nr. 10-17/646 Pēterim Pavlovam piešķirts trūcīgas persona statuss.

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākļus un, pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri”2. panta otro daļu un 
5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 
14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu un 19. pantu, Civillikuma 1488. pantu, kā 
arī ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejas 2010.gada 8. novembra un Attīstības komitejas
2010.gada 10. novembra sēžu atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. 
Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav , 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



2.1.Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo telpu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Jūras ielā 1, 
dzīvokli Nr.5,(ar kopējo platību – 23,6 kv.m) Pēterim Pavlovam, personas kods ................

2.2.Pēterim Pavlovam noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma 
pieņemšanas brīža Salacgrīvas pašvaldības aģentūrā „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”.

2.3.Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrai „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”, 
slēdzot dzīvokļa īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 gadi.

Lēmums Nr. 624. Pielikums un administratīvais akts uz 2 lp. pievienoti protokolam.

37. §
Par zemes starpgabalu Ainažu pilsētā noteikšanu par pašvaldībai piekritīgiem un nosaukumu 

piešķiršanu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kas 
nosaka, ka zemes starpgabals ir zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības 
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura 
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams 
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zemes 
reformas laikā pašvaldībām piekrīt zeme, gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome ir pieņēmusi 
lēmumu, ka tā ir starpgabals un 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt zemes gabalus Salacgrīvas novadā Ainažu pilsētā par starpgabaliem, saskaņā ar 
pielikumu.
2. Piešķirt zemes starpgabaliem nosaukumus: Valdemāra iela 97A un Valdemāra iela 
97B.
3. Noteikt zemes starpgabalus Valdemāra ielā 97A 2097 kv.m. platībā un Valdemāra ielā 
97B  840 kv.m. platībā par pašvaldībai piekritīgiem.

Lēmums Nr. 625. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

38. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamajam īpašumam  Ainažos, Valdemāra ielā 97

1. Ņemot vērā Ainažu pilsētas domes 2009.gada 16.marta lēmumu Nr. 4;7.§ „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu Ainažu pilsētā”, ar kuru ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības Černovskim 
Alfonam uz zemes gabalu Ainažos, Valdemāra ielā 97, kadastra Nr. 6605 004 0017 (1200 kv.m 
platībā) un saskaņā ar LR likuma, "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta otro, trešo un ceturto daļu, kurās noteikts, 
ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas iepriekš minētā likuma 26. panta pirmajā daļā
minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar 
pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, 
kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai 
personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes 
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt 
zemes nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas 
tiesības. 



Ministru kabinets apstiprina pilsētu zemes nomas tipveida līgumu un nosaka zemes nomas 
līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 
par pamatu ņemot iepriekš minētā likuma 8.pantā noteikto kārtību zemes vērtības noteikšanai. 

Nomas līgums slēdzams saskaņā ar MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” tiesību normām. Noteikumu 1.4. punkts nosaka, ka šo noteikumu normas 
ir attiecināmas uz dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves 
tiesībām piešķirtajiem zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās.

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā to, ka ēkas (dzīvojamā māja un divas 
saimniecības ēkas), kas atrodas uz zemes gabala Valdemāra ielā 97, saskaņā ar 1978.gada 
21.novembra pirkuma līgumu ½ domājamās daļas apmērā pieder Agritai Kažokai un ēkas ½ 
domājamās daļas apmērā saskaņā ar 1986.gada 29.augusta mantojuma apliecību pieder Alfonam 
Čerņavskim, balstoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta otro, trešo un ceturto daļu, MK noteikumu 
Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Salacgrīvas novada domes 
Attīstības komitejas 2010.gada 10.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Agritu Kažoku, personas kods ........................... par zemes 
gabala nomu Ainažos Valdemāra ielā 97, kadastra Nr. 6605 004 0017 (1200 kv.m platībā), ½ 
domājamās daļas apmērā.
2.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Alfonu Černovski, personas kods ............................... par zemes 
gabala nomu Ainažos Valdemāra ielā 97, kadastra Nr. 6605 004 0017 (1200 kv.m platībā), ½ 
domājamās daļas apmērā.
3. Noteikt, ka:
3.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
3.2. zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kas zemes gabalam 1200 kv.m platībā ir 1320Ls, no kuriem 1,5% sastāda 
19,80Ls gadā.
3.3. nomas maksa apliekama ar 21% PVN.
3.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Lēmums Nr. 626. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

39. §
Par pašvaldības NĪ Ainažos, Valdemāra ielā 93A izsoles atzīšanu par nenotikušu

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 18.augusta lēmuma Nr.439 (protokols 
Nr.12;10.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Ainažos, Valdemāra 
ielā 93A privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, pielikumu Nr.2 
„Neapbūvēta zemesgabala Ainažos, Valdemāra ielā 93A izsoles noteikumi”, punktu 6.13.4., kurā 
noteikts, ka izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu 
un 2010.gada 9. novembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 
privatizācijas komisijas izsoles protokolu Nr. 3, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma Ainažos, Valdemāra ielā 93A (kadastra Nr. 6605 
004 0033) izsoli par nenotikušu.

Lēmums Nr. 627.

40. §



Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes gabala Ainažos, Aizsaules ielā 5A 
pārdošanu par nosacīto cenu

Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro 
daļu, Salacgrīvas novada domes 2010.gada 15.septembra lēmumu Nr. 490 (protokols 13;7.§) „Par 
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Ainažos, Aizsaules ielā 5A nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Salacgrīvas novada domes 
nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas izsoles protokolu Nr.2 , un to, ka Jānis 
Apiņš samaksājis nekustamā īpašuma Aizsaules ielā 5A nosacīto cenu Ls 880 (astoņi simti 
astoņdesmit lati), atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Ainažos, Aizsaules ielā 5A 
pārdošanu par nosacīto cenu Ls 880 (astoņi simti astoņdesmit lati), un noslēgt pirkuma 
līgumu ar Jāni Apiņu (personas kods 140639-12013).

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

Lēmums Nr. 628. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

41. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas pašvaldības teritorijā 

Izskatījusi 2010.gada 10.novembra Aivara Meitusa iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.1/858), par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0265) zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 6625 003 0265, atbilstoši 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12. punktam, Latvijas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai 
daļai, saskaņā ar Salacgrīvas novada 2010.gada 10. novembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas 
nov. (kad. Nr.6625 003 0265) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0265.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma „Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0265):
2.1. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0265 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. 
zemes vienībai 1.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas 
dabā) un tajā esošajām ēkām un būvēm adresi „Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķa kods 0101.
2.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0265 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 3. 
zemes vienībai 11.2 ha platībā (platība precizējamas pēc zemes gabalu instrumentālās uzmērīšanas 
dabā) nosaukumu „Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – meža zeme, lietošanas mērķa kods 0201.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma „Gobzemes” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0265) 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0265 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes 
vienībai 6.6 ha platībā (platība precizējamas pēc zemes gabalu instrumentālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu „Vaivari” Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķa kods 0101.

Lēmums Nr. 629. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



42. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas pašvaldības teritorijā (Krūmiņi, Ainažu pag.)

Izskatījusi 2010.gada 10.novembra Daces Meituses iesniegumu (Reģ.Nr. 3-16.1/857), par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Krūmiņi” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0121) zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 6625 003 0121, atbilstoši 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12. punktam, Latvijas 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.gada 10. novembra sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krūmiņi” Ainažu pag., Salacgrīvas 
nov. (kad. Nr.6625 003 0121) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0121.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma „Krūmiņi” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0121) 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0121 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes 
vienībai 1.1 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) un 
tajā esošajām ēkām un būvēm adresi „Krūmiņi” Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķa kods 0101.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma „Krūmiņi” Ainažu pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6625 003 0121) 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0121sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes 
vienībai 11.7 ha platībā (platība precizējamas pēc zemes gabalu instrumentālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu „Līdumi” Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķa kods 0101.

Lēmums Nr. 630. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

43. §
Par pārdošanas cenu noteikšanu

Pamatojoties 2010.gada 8.novembra kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas un 
2010.gada 10.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2011.gadam „ATSPULGI 
2011” pārdošanas cenu LVL 2,-

2. Apstiprināt Salacgrīvas skatu kartiņu komplekta (32 kartiņas komplektā) pārdošanas 
cenu LVL 1,60 

3. Apstiprināt vienas skatu kartiņas pārdošanas cenu LVL 0,05 
4. Cenā iekļauts PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Lēmums Nr. 631.

44. §
Par 2010.gada 16.jūnija lēmuma Nr. 370 atcelšanu

Ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 370 (Protokols Nr. 9; 48.8.§) 
tika nolemts sniegt tiesā prasību pret SIA „INDTRO” par nomas maksas parāda, kas uz 2010.gada 
15.jūniju sastāda Ls 2011,24 un līgumsoda piedziņu. Gatavojot dokumentus prasības iesniegšanai 
tiesā prasības tiesvedības kārtībā, tika konstatēts, ka 2007.gada 20.jūlijā starp Salacgrīvas pilsētas ar 
lauku teritoriju domi un SIA „INDTRO” noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-2.1.-12 ir noteikts, 



ka nomas maksu nomnieks maksā no dienas, kad ir pilnībā notikusi sabiedriskā apspriešana par 
skiču projektu, kas nepieciešams būvniecības veikšanai, un zemes gabals ir nodots nomniekam 
saskaņā ar abpusēji parakstītu nomas objekta pieņemšanas-nodošanas aktu. Ņemot vērā to, ka 
Civillikuma 2130.pants nosaka, ka lietas iznomātājam jānodod lieta nomniekam, bet nomas objekts 
nav nodots nomniekam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, saskaņā ar zemes nomas līguma 
nosacījumiem, nomnieks faktiski zemes gabalu nav izmantojis, kā arī nepiekrīt aprēķinātajam 
nomas maksas parādam (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2010.gada 24.septembra lēmums lietā 
Nr. 3-12/2256/4), un saskaņā ar finanšu komitejas 2010.gada 10.novembra atzinumu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” 
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 370 (Protokols Nr. 9; 
48.8.§).

2. Dzēst SIA „INDTRO” nomas maksas parādu.

Lēmums Nr. 632. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

45. §
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu  no Salacgrīvas novada domes bilances 

1. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.198 „Par pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 10-8, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 
apstiprināšanu” un 2010.gada 29.oktobrī noslēgto pirkuma līgumu ar Jeļenu Meļikidzi, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” 
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.1. Izslēgt no domes bilances dzīvokli Nr.8, Krišjāņa Barona iela 10, Ainažos, un kopīpašuma 
4160/52861 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes.

2. Pamatojoties uz Limbažu zemesgrāmatu nodaļas, Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 
Nr. 100000424325, kurā ar 2010.gada 11.novembra lēmumu pašvaldībai izbeigtas īpašuma tiesības 
uz zemes gabalu 0,4493 ha platībā nekustamam īpašumam „Liepupe, māja Nr.15”,  kadastra Nr. 
6660 009 0439, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Izslēgt no domes bilances zemes gabalu 0,4493 ha platībā ar kadastra apz. 6660 009 0439, 
„Liepupe, māja Nr.15”.

Lēmums Nr. 633. Pielikums uz1 lp. pievienots protokolam.

46. §
Par nekustāmā īpašuma Ainažos, Valdemāra ielā 43A pieņemšanu dāvinājumā

Pamatojoties uz 2010.gada 31.oktobra Toma Pelēkzirņa pilnvaroto personu Intas Sūrmanes, 
personas kods 131236-14604, un Ainas Ligitas Kaugures, personas kods 280432-13001, 
iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/818), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro 
punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošo 
noteikumu Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 113.punktu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Konceptuāli izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 43A, Ainažos 
pieņemšanu dāvinājumā.

Lēmums Nr. 634. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.



47. §
Par pabalsta piešķiršanu Valdemāram Jānim Klēviņam 

Pamatojoties uz 2010. gada 1. novembra Valdemāra Jāņa Klēviņa iesniegumu (reģ.Nr.3-
16.2/814) un likumu „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statuss” 15.1 panta 
pirmās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ikmēneša pabalstu Valdemāram Jānim Klēviņam, personas kods ........................, 
pabalsta apmēru nosakot, saskaņā ar likuma „Republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta statuss” 15.1 panta trešo daļu.

2. Pabalstu piešķirt no 2010.gada 15.jūnija.
3. Pabalsta izmaksu veikt no novada budžeta līdzekļiem.

Lēmums Nr. 635. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

48. §
Par nolikuma "Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas" apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 
organizācijas”, saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 
2009.gada 19.augusta lēmumu Nr. 153 (ar grozījumiem ar lēmumu Nr.473 18.08.2010).

Lēmums Nr. 636. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

49. §
Par sadarbības līguma slēgšanu

Lai veicinātu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Salacgrīvas novadā, saskaņā ar likuma 
„Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 42.panta trešo daļu, 43.pantu, atklāti balsojot, 
ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi par kustamās 
mantas – transportlīdzekļiem nepieciešamās degvielas 150 (viens simts piecdesmit) litru mēnesī, 
nepārsniedzot kopējo summu LVL 541 (pieci simti četrdesmit viens lats 00 santīmi), laika posmā 
no 2010.gada 17.novembra nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldei sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 
(saskaņā ar pielikumu). 

Lēmums Nr. 637. Pielikums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

50. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no "Baltic Industrial Trust"sia

1. Ņemot vērā to, ka „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA (reģ. Nr.44103038874),
juridiskā adrese: Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., Parka iela 3, LV - 4220, konstatēts 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi 5,0661 ha platībā „Jaunkalni” (kadastra Nr. 6672 



005 0257), kas atrodas Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā par 2007., 2008. 2009.  un 2010. 
taksācijas gadu, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā. 
2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas novada 
dome konstatēja sekojošo:

2.1. 2009. gada 11.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts Vidzemes Apgabaltiesas 
iecirkņa Nr. 111 zvērinātas tiesu izpildītājas Ainas Ozoliņas paziņojums par Valmieras rajona tiesas 
2009. gada 02. septembrī izsniegto izpildu rakstu lietā Nr.3-12/1827-09, kurā norādīts, ka tiek 
vērsta piedziņa uz „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA piederošo nekustamo īpašumu 
„Jaunkalni”, kas atrodas Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, par labu akciju sabiedrībai 
”Swedbank” (reģ. Nr. 40003074764) un Salacgrīvas novada domei saskaņā ar Civilprocesa likuma 
600. panta piekto daļu, rakstiski jāsniedz ziņas par augstāk minēto nekustamo īpašumu nodokļu 
parādu, kā arī jāiesniedz domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

2.2. Līdz 17.11.2010. izsoles process nav pabeigts, tādēļ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
un nokavējuma nauda par iepriekšējiem gadiem un par 2010. taksācijas gadu ir palielinājušies un 
piedzenamā summa Ls 40.90 ( četrdesmit lati un 90 santīmi), par kādu tika lemts 16.12.2009. 
Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 448 pieaugusi līdz Ls 62.50( sešdesmit divi lati un 50 
santīmi).

2.3. Saskaņā ar Limbažu Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Vītolas 17.12.2006. 
lēmumu, „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA augstāk minēto nekustamo īpašumu, kas atrodas 
Salacgrīvas lauku teritorijā, Salacgrīvas novadā īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā. 
3. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta otrā daļa nosaka, ka par nekustamā īpašuma 
īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā.
4. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:

1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas 
teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru. - 1.panta pirmā daļa;

2) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības – 3.panta pirmā daļa;

3) Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās 
vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī – 3.panta trešā daļa;

4) Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma prasībām – 4.panta pirmā daļa;

5) Ministru kabinets nosaka apjomu, kārtību un termiņus, kādos Valsts zemes dienests 
pašvaldībām sniedz Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datus nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas vajadzībām – 4.panta trešā daļa.

5. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu, „BALTIC 
INDUSTRIAL TRUST” SIA ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2007. taksācijas gadu 
par zemi 5,0661 ha platībā „Jaunkalni”- Ls 9,87, par 2008. taksācijas gadu - Ls 10,75, par 2009. 
taksācijas gadu - Ls 12,16 un par 2010. taksācijas gadu- Ls 15.20.
6. Laika periodā līdz no 01.01.2007. līdz 17.11.2010. „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA nav 
veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kā rezultātā pieaudzis parāds un nokavējuma 
nauda.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi likuma noteiktajā kārtībā nosūtīti pa pastu uz „BALTIC 
INDUSTRIAL TRUST” SIA juridisko adresi: Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., Parka iela 3, 
LV – 4220. 
8. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
10.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1 pantu, nav apstrīdēts.
9. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 
termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 
nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
10. Ņemot vērā to, ka „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA savu ar likumu uzlikto pienākumu 
maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav izpildījis, saskaņā 



ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0.05% apmērā no laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.
11. „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA ir parādā Salacgrīvas novada domes budžetam 
nekustamā īpašuma nodokli par zemi „Jaunkalni” 5,0661 ha platībā Ls 62.50( sešdesmit lati un 50 
santīmi).
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 
novada 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, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

15.1. Piedzīt no„BALTIC INDUSTRIAL TRUST” SIA (reģ. Nr. 44103038874), nekustamā 
īpašuma nodokli par zemi „Jaunkalni”-  47.98, nokavējuma nauda Ls 14.52, kopā Ls 62.50 
(sešdesmit divi lati un 50 santīmi) bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
15.2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.

Lēmums Nr. 638. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienoti protokolam.

51. §
Par 2010.gada 2.novembra rīkojuma Nr.3-6/147 apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 20.septembra J.Maksimova iesniegumu (Reģ.Nr. 3-16.2/ 817) un 
2010.gada 5.novembra Pakalpojuma līgumu Nr. 7.2/S/10/398 ar fondu „Ziedot” par Dāvja 
Maksimova nogādāšanu ārstniecības iestādē un atpakaļ dzīves vietā, ņemot vērā 2010.gada 
10.novembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:

Apstiprināt 2010. gada 2.novembra rīkojumu Nr.3-6/147 saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 639. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

52. Papildus darba kārtības jautājumi:
52.1. §

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam



Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un priekšsēdētāja vietnieci 
vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja 
vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos D.Martinsone.

Pamatojoties uz 2010.gada 11. novembra Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja  
D.Strauberga iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 18.augusta lēmumu Nr. 470 (Protokols Nr. 12; 
41. §) apstiprināto „Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, 
atklāti balsojot, ar 10 balsīm „PAR” (I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, pamatojoties uz 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, D.Straubergs, 
S.Eglīte balsojumā nepiedalās, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā 
atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas ar 2010.gada 22.novembra līdz 2010.gada 
5.decembrim ieskaitot –– divas kalendārās dienas par laika posmu no 2006.gada 04.augusta 
līdz 2007.gada 03.augustam un 12 kalendārās dienas par laika posmu no 2007.gada 04.augusta 
līdz 2008.gada 03.augustam.

2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes 
priekšsēdētāja vietniecei Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu Ls 1140,- mēnesī.

Lēmums Nr. 640. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

52.2. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rožkalni” 

Liepupes pag., Salacgrīvas novads

Sakarā ar nekustamā īpašuma „Rožkalni” Liepupes pag. Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6660 004 
0070) īpašnieka Anda Aņisko (personas kods .................) iesnieguma (reģ.Nr.3-16.1/869) 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, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktu, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rožkalni” Liepupes pag. Salacgrīvas 
nov. (kad. Nr. 6660 004 0070) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 006 0136 
atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1)

2. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma nekustamā 
īpašuma „Rožkalni” Liepupes pag. Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6660 004 0070) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 006 0136. (pielikums Nr.2).

Lēmums Nr. 641. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.

52.3. §
Par noslēgtā pakalpojuma līguma apstiprināšanu

Ņemot vērā 2010.gada 20.septembra J.Maksimova iesniegumu (01.11.2010. Reģ.Nr. 3-16.2/ 
817), Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sniedz 
atbalstu bērna veselības nostiprināšanai, 55.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība palīdz 
bērnam ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un nodrošina viņam veselības aprūpes un 
sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”



(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

Apstiprināt 2010.gada 5.novembrī ar fondu „Ziedot” noslēgto Pakalpojuma līgumu Nr. 
7.2/S/10/398 par bērna ar īpašām vajadzībām Dāvja Maksimova nogādāšanu ārstniecības iestādē 
Vācijā, Diseldorfā un atpakaļ dzīves vietā, izmantojot pašvaldības autotransportu, kas aprīkots 
cilvēku ar īpašajām vajadzībām pārvadāšanai.

Lēmums Nr. 642. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

52.4. §
Par Salacgrīvas novada pensionāru biedrības projekta "Optimisti" līdzfinansēšanu

Salacgrīvas novada pensionāru biedrība sagatavojusi projekta „Optimisti” pieteikumu 
Kopienu iniciatīvu fonda finansētajai programmai „Veselībai un dzīvotpriekam”. Lai organizētu 
bezmaksas rehabilitācijas un profilakses pasākumus novada pensionāriem, projekta ietvaros 
paredzēts iegādāties vingrošanai un nūjošanai nepieciešamo inventāru, mūzikas centru, spiediena 
mērītāju, kā arī sporta krekliņus. Projekta kopējā summa Ls 2000, nepieciešamais līdzfinansējums 
Ls 200. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane,
L.Jokste, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Atbalstīt Salacgrīvas novada pensionāru biedrības projekta „Optimisti” iesniegšanu Kopienu 
iniciatīvu fonda finansētajā programmā „Veselībai un dzīvotpriekam”. Projekta kopējās 
izmaksas Ls 2000.

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijai nodrošināt līdzfinansējumu Ls 200 (divi 
simti lati) apmērā.

Lēmums Nr. 643. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

52.5. §
Par nedzīvojamo telpu Ostas ielā 3 Salacgrīvā, iznomāšanu 

Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai

1. Izskatot biedrības „Salacgrīvas novada pensionāru biedrības” (reģ. Nr. 40008104251, adrese –
Ostas iela 3, Salacgrīva), valdes priekšsēdētājas Aijas Kirhenšteines 2010.gada 16. novembra 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/876) par ģērbtuves telpu iznomāšanu Salacgrīvā, Ostas ielā 3, 
ārstnieciskā vingrošanas izmantošanai, kuras tiks izmantotas vienu dienu mēnesī, tika konstatēts :
1.1. Pašvaldības īpašums Ostas ielā 3 (kadastra Nr.6615 001 0041), sastāv no zemes gabala 
6132kv.m platībā, uz kura atrodas kultūras nama ēka ar kopējo lietderīgo platību 2076 kv.m.
1.2. Nekustamais īpašums uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 916.
2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. LR MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt biedrībai „Salacgrīvas novada pensionāru biedrība”, Salacgrīvas novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Ostas ielā 3 daļu – pirmā stāva nedzīvojamās telpas 26,5 kv.m. 
platībā.
2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – ārstnieciskā vingrošana 1 (vienu) reizi mēnesī.



2.3. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
2.4. Telpas iznomātājam tiek nodotas uz vienu dienu mēnesī, saskaņojot ar Salacgrīvas kultūras 
nama direktori.
2.5. Noteikt nomas maksu 1.78 Ls mēnesī.
2.6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 21% pievienotās vērtības nodokli.

Lēmums Nr. 644. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

52.6. §
Par grozījumiem 2010.gada 18.augusta lēmumā Nr.483

Pamatojoties uz 2010.gada 11.novembra LR Vides ministrijas vēstuli Nr.4.1-08.03/4301-7 
„Par projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas rezultātiem” (Reģ.Nr.4-1/1131) un 
uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte,
I.Īstenais, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav ,Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izteikt 2010.gada 18.augusta lēmuma Nr.483 (protokols Nr. 12; 50.5.§) 2.punktu šādā 
redakcijā:

2. Noteikt šādas projekta izmaksas:
2.1. Piešķirt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā 

Salacgrīvas novada domes iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Salacgrīvas novada pašvaldības ēkās” īstenošanai 70766,08 (septiņdesmit tūkstoši septiņi 
simti sešdesmit seši lati, 08 santīmi).

2.2. Projekta kopējās izmaksas LVL 471773,83 (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi 
simti septiņdesmit trīs lati, 83 santīmi), no kuriem:

2.2.1. LVL 471773,83 (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit 
trīs lati, 83 santīmi) projekta attiecināmās izmaksas;

2.2.2. LVL 401007,75 (četri simti viens tūkstotis septiņi lati, 75 santīmi) projekta finanšu 
instrumenta (KPFI) finansējums;

2.2.3. LVL 70766,08 (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši lati, 08 santīmi) 
projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

3. Lēmuma izraksts iesniedzams LR Vides ministrijā. 

Lēmums Nr. 645. Pielikums uz 3 lp. pievienoti protokolam.

52.7. §
www.salacgriva.lv mājas lapas prezentācija

(prezentē Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese, SIA Tīklu sistēmas pārstāvis Dainis Krūze)

I.Tiesnese informē, ka jaunā www.salacgriva.lv sāks darboties ar 2010.gada 1.decembri.

Deputāti informāciju pieņem zināšanai.

Deputāts Ivo Īstenais darba kārtībā lūdz iekļaut jautājumu „Par adreses maiņu ēkām 
Salacgrīvas pilsētā”. Deputāti ar 11 balsīm atbalsta izmaiņas darba kārtībā.

52.8. §
Par adreses maiņu ēkām Salacgrīvas pilsētā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 10.novembra 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 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, G.Šmits,

http://www.salacgriva.lv/


I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, S. Līsmane, L.Jokste, S.Kuka,), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Mainīt ēkām – noliktavai-šķūnim (kadastra apzīmējums 6615 010 0113 026), brigādes ēkai 
(kadastra apzīmējums 6615 010 0113 028), virvju šķūnim-darbnīcai (kadastra apzīmējums 6615 
010 0113 030) un sargu mājai (kadastra apzīmējums 6615 010 0113 031) adresi no Pērnavas iela 
51C uz adresi: Pērnavas iela 51E, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 646.

Sēdi slēdz plkst. 17.30

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs

Protokolētāja                      Gunta Kristiņa


