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LATVIJAS  REPUB LIKA 

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 
2012.gada 20.jūnijā                    Nr. 8 

  
          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 
Sēdi atklāj pulksten 15:00 
  

 
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 
 
Domes sastāvs: 

Ivo Īstenais   -piedalās  
Skaidrīte Eglīte - piedalās   

Žanis Andže - piedalās  
Gints Šmits - piedalās  
Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - nepiedalās 
Jānis Prīmanis - piedalās  

Vineta Dance - piedalās 
Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  
Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - nepiedalās   
Lija Jokste - piedalās 
Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 
 

 
Domes sēdē piedalās: 

Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta 
plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Guna 

Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas 
pārvaldes vadītāja, Jānis Bergs - P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktora pienākumu 
izpildītājs, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Eduards 

Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes 
projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Iveta Kalniņa – 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā darba organizatore, Dina Bantersone – 
Salacgrīvas novada bāriņtiesas sekretāre, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības 
speciāliste, Gundega Upīte – Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte, Guntis Kārkliņš – 

mailto:dome@salacgriva.lv


Salacgrīvas novada domes galvenais arhitekts, Anastasija Celma – Ainažu ugunsdzēsības muzeja 

vadītāja, K.K. – iesnieguma autors. 
 
 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta 
saistošajos noteikumos Nr.4 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu 
materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā"" apstiprināšanu 

2. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2012” apstiprināšanu 
3. Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna lietā par zemes gabalu [..] ārējām 

robežām 
4. Par adreses piešķiršanu ēkai Ainažu pilsētā 
5. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem Salacgrīvas pagastā 

6. Par adreses likvidēšanu Liepupes pagastā 
7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.247 „Par 

adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā” 
8. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..] 
9. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..] 

10. Par zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamā īpašumā Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā 
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā zemes nomas tiesību 

izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
12. Par nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 11, Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 
14. Par zemes iznomāšanu Pērnavas ielā 19, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu  
15. Par 2012.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 apstiprināšanu 

16. Par grozījumiem 2010.gada 24.augustā noslēgtajā  zemes nomas līgumā Nr.8-2.1/114  
17. Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006, nekustamā 

īpašumā [..] 
18. Par nekustamā īpašuma [..] daļas – zemes gabala nomas līguma laušanu un nomas maksas 

parāda piedziņu 

19. Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” uzsākšanu 
Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

20. Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” Liepupē, 
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā darba uzdevumu 

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

īpašumam [..] 
22. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 
23. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

24. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā no [..] 

25. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā no [..] 

26. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 
27. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 
28. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

29. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā no [..] 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 



31. Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmuma Nr. 260 ”Par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]” atcelšanu 
32. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki – 1” dzīvokļa Nr.4, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai 

33. Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas 
paziņojuma apstiprināšanu 

34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Valdemāra ielā 97B, Ainažos 
pārdošanu par nosacīto cenu 

35. Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

36. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” kustamās mantas izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

37. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās 
mantas atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagasta „Katlu māja” daļas nomas tiesību 
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

39. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu noteikšanu  
40. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 218 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

41. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par 
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”  

42. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvju un Salacgrīvas novada radošo kolektīvu 
komandējumu uz Volkhovu (Krievija) Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros 

43. Par biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos 
44. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un 

laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos 

45. Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 
46. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 
47. Par Salacgrīvas vidusskolas projekta „Multifunkcionāla informātikas kabineta izveide 

Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu 

48. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 
Dresdenē, Vācijā 2012.gada 22.-24.jūnijā 

49. Par finansiālu atbalstu [..] dalībai Internacionālā džeza skolu asociācijas konkursā Grācā, 
Austrijā 2012.gada 23.-29.junijā 

50. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2012.gada 18. augustā 

Ikšķilē 
51.1. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Ceļa meklētāji”  

50.2. Par finansējuma piešķiršanu Ainažu tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizēšanai 
50.3.Par finansējuma piešķiršanu Transporta ielas pagarinājuma tehniskā projekta izstrādei 
50.4.Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada 
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

      52. Papildus darba kārtības jautājumi: 
      52.1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Mehanizācijas ielā 8, Liepupes 
               pagastā nodošanu atsavināšanai 

      52.2.Par īres līguma pagarināšanu [..] 
      52.3. Par adrešu un nosaukumu Ainažu pagastā likvidēšanu un maiņu  

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 54 
jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 



 

1.§ 
Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr.4 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā"" apstiprināšanu 

(ziņo G.Upīte) 

 
G.Upīte: Priekšlikums – saistošo noteikumu punktos 141.2. un 14.21 noradīt mērvienības un 

izvietojuma veidus. 
 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, izsakot saistošo 

noteikumu 141.2.punktu sekojošā redakcijā: „Ja tiek plānots uzstādīt reklāmas plāksni ielu 
krustojumā, kur neatrodas neviens reklāmas nesējs, tad reklāmas plāksnes platums jāparedz 1500 

mm un  tā uzstādāma uz reklāmas nesēja, kura konstrukciju veido divi cinkoti 100x100 mm 
tērauda stabi, starp kuriem tiek stiprināta reklāmas plāksne.” un punktu  14.21. Reklāmas plāksnes 
izmērs 760 mm platumā un1060 mm augstumā;”. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas 

likuma 7.panta trešo daļu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu 
un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 
pašvaldībā””, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 
 

Lēmums Nr.293. Pielikumi uz 2 lp. pievienots protokolam. 
 
 

2. § 

Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2012” apstiprināšanu 

(ziņo G.Upīte) 
 

G.Upīte: Priekšlikums – nolikuma 5.2.punktā noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu. 
 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, izsakot 
nolikuma 5.2.punktu sekojošā redakcijā: ”Pieteikumu par piedalīšanos līdz 2012.gada 31.jūlijam 
iesniedz Salacgrīvas novada domē pie sekretāres (t.64071973) vai ainavu arhitektes (64071996), 

tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju- adresi un tālruņa numuru,”. 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panata pirmās daļas 2.punktu un 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2012.gada 11.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas, 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

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

 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2012” saskaņā ar 
pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 



2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Dace Martinsone - Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos; 
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Gundega Upīte- Salacgrīvas novada domes 

ainavu arhitekte; 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekle: Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas 
nodaļas vadītāja;  

2.4. Vērtēšanas komisijas locekle: Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes 
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja;  

2.5. Vērtēšanas komisijas loceklis: Guntis Kārkliņš - Salacgrīvas novada domes galvenais 

arhitekts; 
2.6. Vērtēšanas komisijas loceklis: Andris Jirgensons – Salacgrīvas novada domes saimnieks 

– apsaimniekojamās teritorijas pārzinis; 
2.7. Vērtēšanas komisijas locekle: Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja; 
2.8. Vērtēšanas komisijas loceklis: Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

Lēmums Nr.294. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

3. § 

Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna lietā par zemes gabalu [..] ārējām 

robežām 

[..] 
 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 
2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, kā arī likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
4.panta ceturto daļu, kurš nosaka, ka pilsētas dome izskata pārsūdzības kārtībā saņemtos pilsētas 

zemes komisijas lēmumus un pieņem attiecīgu lēmumu un Administratīvā procesa likuma 81.panta 
otrās daļas 1.punktu, 87.panta pirmo daļu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

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

 

Atteikt uzsākt administratīvo procesu no jauna lietā par zemes gabalu [..] ārējām robežām 
un atstāt negrozītu Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2005.gada 15.februāra lēmumu Nr. 3, 

2005.gada 15.februāra lēmumu Nr. 4 un 2006.gada 27.marta lēmuma Nr. 26. 
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.295. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

4. § 

Par adreses piešķiršanu ēkai Ainažu pilsētā 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 13.jūnija sēdes 

atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un 

ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas 
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ: 

 



Piešķirt ēkai – šķūnim ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0035 005 adresi: Lauku iela 8, 

Ainaži, Salacgrīvas novads. 

 

Lēmums Nr.296.  

 

 

5. § 

Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem Salacgrīvas pagastā 

 
Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 11.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ.Nr.3-16.1/421) 2012.gada 8.jūnija iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem 

Salacgrīvas pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 
13.jūnija sēdes atzinumu, kā arī 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 „PAR”-13 (Ž.Andže, 
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra 
apzīmējumu [..] nosaukumu „VECMEŽI”. 

2. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu [..] nosaukumu „JAUNVĀRPAS”. 

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

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 
Administratīvajā  rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.297. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

 

6. § 

Par adreses likvidēšanu Liepupes pagastā 

  

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 16.maija 
vēstuli Nr.10-03/135884-5.6.7/1 „Par adrešu precizēšanu Salacgrīvas novadā” un saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, kā arī 
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, 
maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai 
zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
Likvidēt Salacgrīvas novadā adresi: Lāses, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads  ar adreses 
kodu 105002768. 

 

Lēmums Nr.298. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 

 



7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.247 „Par 

adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā” 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 05.jūnija 
vēstuli Nr.10-03/141929-4/1 „Par adresi Elgas 1, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads” un 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, 
kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome 
piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, 
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmuma Nr.247 „Par adreses maiņu 

ēkām Liepupes pagastā” 1.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „Mainīt ēkām Salacgrīvas 
novadā, Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] adresi no: [..] uz adresi: Elgas 1, 

Jelgavkrasti, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads .” 
 

Lēmums Nr.299. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..] 

(ziņo G.Paegle) 
 

Pamatojoties uz [..] dzīvojošas [..] pilnvarotās personas [..] dzīvojoša [..] 2012.gada 

7.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr.3-16.1/415) 2012.gada 6.jūnija iesniegumu 
par zemes gabala [..] lietošanas tiesībām un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, kā arī „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās 
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dzīvojamās ēkas īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves 

tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", 

atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu [..] 
(kadastra apzīmējums [..]) 0,16 ha platībā 1/3 domājamās daļas apmērā ir izbeigušās 2011.gada 

30.decembrī. 
 2. Atzīt zemes gabalu [..] (kadastra apzīmējums [..]) 0,16 ha platībā 1/3 domājamās daļas 
apmērā par Salacgrīvas novada domei piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē. 

 3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona 

tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.300. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 

 



9. § 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..] 

 

Pamatojoties uz [..] dzīvojoša [..] 2012.gada 5.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto 
(reģ.Nr.3-16.1/408) 2012.gada 4.jūnija iesniegumu par zemes gabala [..] lietošanas tiesībām un 
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, 

kā arī „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dzīvojamās ēkas 

īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju 
sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..] zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu [..] 
(kadastra apzīmējums [..]) 0,16 ha platībā 6/24 domājamās daļas apmērā ir izbeigušās 2011.gada 

30.decembrī. 
 2. Atzīt zemes gabalu [..] (kadastra apzīmējums [..]) 0,16 ha platībā 6/24 domājamās daļas 

apmērā par Salacgrīvas novada domei piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē. 
 3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona 

tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.301. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

10. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamā īpašumā Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā 

 

[..] 

 
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto [..] 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 2012.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Baznīcas ielā 8, 

Salacgrīvā, kadastra Nr. [..] (1600 kv.m platībā), 6/24 domājamo daļu apmērā. 
2.1.1. Noteikt zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

zemesgabala kadastrālās vērtības, kas zemes gabalam 400 kv.m. platībā (kas ir 6/24 domājamās 
daļas no 1600 kv.m.) sastāda 1086,75 Ls, no kuriem 1,5% ir 16,30 Ls gadā. 
2.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Baznīcas ielā 8, 

Salacgrīvā, kadastra Nr. [..] (1600 kv.m platībā), 1/3 domājamās daļas apmērā. 
2.2.1. Noteikt [..]zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

zemesgabala kadastrālās vērtības, kas zemes gabalam 533 kv.m. platībā (kas ir 1/3 domājamā daļa 
no 1600 kv.m.) sastāda 1449 Ls, no kuriem 1,5% ir 21,74 Ls gadā. 
3. Noteikt zemes nomas līgumu termiņus – 10 gadi. 

4.Papildus nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 
īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.302. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 



 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā zemes nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 
 

1. Nekustamais īpašums Selgas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145 (1627 kv.m platībā) ir 
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000436559. 
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 

Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu 
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu, saskaņā ar 

2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Rīkot nekustamā īpašuma - zemes gabala Selgas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145 (1627 
kv.m platībā) pielikums Nr.1, nomas tiesību mutisku izsoli. 
2.2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2.3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu zemes gabalam 1627 kv.m platībā vienam gadam – 
125Ls (viens simts divdesmit pieci lati). 

2.4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 
2.5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

2.6. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 
 

Lēmums Nr.303. Pielikumi uz 9 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Izskatījusi [..], dzīvojoša [..] 2012. gada 13. aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/255) par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meža iela 10, 
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 005 0041 (2518 kv.m platībā) iznomāšanu dzīvojamās ēkas 

celtniecībai, tika KONSTATĒTS, ka nekustamais īpašums Meža iela 10, Salacgrīvā, kadastra Nr. 
6615 005 0041, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0188 (2518 kv.m platībā) ir Salacgrīvas 
novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000456932. 
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu 
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā, 5.1.punktu, un saskaņā ar 

2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Iznomāt uz 12 gadiem [..] personas kods [..], nekustamo īpašumu Meža iela 10, Salacgrīvā, 
kadastra Nr. 6615 005 0041, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0188 (2518 kv.m platībā), 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr. 1). 
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – individuālās dzīvojamās mājas celtniecībai. 



2.3. Zemes gabals iznomāts ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus 

īpašuma objektus. 
2.4. Nomniekam nav tiesību nostiprināt zemesgrāmatā īpašumtiesības uz nepabeigtu jaunbūvi. 
Nomnieks zemesgrāmatā drīkst nostiprināt īpašumtiesības tikai uz pabeigtu, ekspluatācijā nodotu 

dzīvojamo ēku. 
2.5. Atzīmes formā zemesgrāmatā nostiprināt nomnieka aizliegumu nostiprināt zemesgrāmatā 

nepabeigtu jaunbūvi. 
2.6. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 
vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam (2518kv.m platībā) sastāda 6080 Ls, no kuriem 2% ir 

121,60 Ls gadā. 
2.7. Papildus 2.4.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 
2.8. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.304. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

13. § 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 11, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

[..] 
1. Izskatījusi [..], valdes priekšsēdētāja [..] juridiskā adreses [..] 2012.gada 7.jūnijā Salacgrīvas 

novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/414) par nekustamā īpašuma iznomāšanu 
Salacgrīvā, Vidzemes ielā 11, kadastra Nr. 6615 006 0169 (9752 kv.m platībā) „Radošo darbu 
dārza” izveidei, tika KONSTATĒTS, ka nekustamais īpašums Vidzemes ielā 11, kadastra Nr. 

6615 006 0169, sastāv no zemes gabala 9752 kv.m platībā, kas ir Salacgrīvas novada pašvaldības 
nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000422673. 
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra saistošo noteikumu 
Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

(ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12) 6.1.punktu, saskaņā ar 2012.gada 
13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, Atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 

I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem [..], reģ. Nr.[..], nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 11, kadastra Nr. 
6615 006 0169 (9752 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr. 1). 

2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – „Radošo darbu dārza izveide” . 
2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam (9752kv.m platībā) sastāda 483 Ls, no 
kuriem 1,5% ir 7,25 Ls gadā. 
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 
 

Lēmums Nr.305. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

 

 

 



14. § 

Par zemes iznomāšanu Pērnavas ielā 19, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Pērnavas ielā 19 ir Salacgrīvas novada domei piederošs 
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 001 0051 (3702 kv.m platībā), kurš 
reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000442509. 

1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 10 366 Ls. 
2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei. 
3. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

18.3. punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes 
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.1.punktu (ar grozījumiem 

2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12), 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu 
komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

3.1. Saskaņā ar [..] dzīvojoša [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 25.05.2012. 
Nr.3-16.1/382), par zemes gabala daļas iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai, iznomāt 
[..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Pērnavas ielā 19 ar kopējo platību 640 kv.m, saskaņā 

ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju (pielikums Nr.1). 
3.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, kas iznomātajiem zemes gabaliem 640 kv.m platībā sastāda 1792 Ls, no 
kuriem 1,5% ir 26,88 Ls gadā. 
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 gadi. 

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

Lēmums Nr.306. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

 

15. § 

Par 2012.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 apstiprināšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Lēpes”, kadastra Nr. 6660 009 0408, ar kopējo 
platību 7,33 ha ir  Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000492174. 
1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punktu 
, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, 

saistošie noteikumi Nr.12) 3.1.punktu, 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

2.1. Apstiprināt 2012.gada 29.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/35 ar [..] dzīvojošu 
[..] par daļu pašvaldības zemes gabala „Lēpes” ar kadastra Nr. 6660 009 0408, iznomāšanu 2,33 

ha platībā, kas iznomāts uz šādiem noteikumiem, nosakot, ka : 



2.1.1 zemes gabals Liepupes pagastā, „Lēpes”, kadastra Nr. 6660 009 0408 (2,33ha platībā) 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1, iznomāts uz 5 (pieciem) gadiem; 
2.1.2. iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība; 
2.1.3. Noteikta zemes nomas maksa gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, kas zemes gabalam „Lēpes” ar kadastra Nr. 6660 009 0408 (2,33 ha platībā) 
sastāda 771,16 Ls no kuriem 2% ir 15,43 Ls gadā. 

2.2. Papildus 2.1.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības 
un nekustamā īpašuma nodokli. 
2.3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.269 Par daļu no 

pašvaldības zemes gabala „Lēpes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu” 
(protokols Nr.7; 35.§). 

 

Lēmums Nr.307. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

16. § 

Par grozījumiem 2010.gada 24.augustā noslēgtajā  zemes nomas līgumā Nr.8-2.1/114 

 

Ņemot vērā [..] dzīvojošas [..] 2012.gada 5.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/406) par grozījumiem 2010.gada 24.augustā noslēgtajā zemes nomas 
līgumā 8-2.1/114, par daļu zemes gabala Tērces ielā 10, Salacgrīvā, kuram viņa lūdz pievienot 

mazdārziņa teritoriju 520 kv.m platībā pie jau iznomātās teritorijas 700kv.m platībā (teritorija Nr. 

19), pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

18.3. punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes 
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1.punktu (ar grozījumiem 

2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12), 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu no zemes gabala Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615 

002 0090 ar kopējo platību 1 220 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmētām 
teritorijām 520 un 700 kv.m platībā (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 9% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 1 220 kv.m platībā sastāda 59,77 Ls, 
no kuriem 9% ir 5,38 Ls gadā. 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un 
nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Ar 2012.gada 1.jūliju izdarīt attiecīgos grozījumus 2010.gada 24.augustā noslēgtajā zemes 
nomas līgumā Nr. 8-2.1/114. 
 

Lēmums Nr.308. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

17. § 

Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006 [..] 

 

1. Izskatījusi [..] dzīvojošas [..] Salacgrīvas novada domē saņemto 2012.gada 22.maija 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/367) par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 1353, šķūņa ar kadastra apz. 

6605 009 1353 002 nomu – malkas uzglabāšanai, tika KONSTATĒTS: 
1.1.  Nekustamais īpašums „Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 

1353 ir pašvaldības īpašums, kas sastāv no zemes gabala 3,25ha platībā un palīgēkas – 
šķūņa - 125,30 kv.m platībā. 



1.2.  Uz minēto nekustamo īpašumu pašvaldībai īpašumtiesības nostiprinātas Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000458896. 
1.3.  Zemes gabals „Muižas parks”, Liepupes pagastā 3,25 ha iznomāts [..] līdz 

2019.gada 31.decembri, nomas tiesības nostiprināts zemesgrāmatā. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem”, saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu 
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, 
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 
 

2.1. Iznomāt [..] palīgēku – šķūni ar kadastra apz 6660 009 1353 002 (125,30 kv.m 

platībā), kas atrodas uz [..] iznomātā zemes gabala „Muižas parks” ar tiesībām veikt ēkas 
pārbūvi, saskaņojot ar pašvaldību. 

2.2. Noteikt šķūņa nomas maksu vienam mēnesim – 0,45 Ls (45 santīmi). 
2.3. Papildus noteiktai nedzīvojamo telpu nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto 
pievienotās vērtības nodokli. 

2.4. Izdarīt grozījumus un papildināt 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 
01/2006 (ar papildvienošanos, kas noslēgta 2009.gada 30.jūnijā). 

2.5. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā. 
 

Lēmums Nr.309. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma [..] daļas – zemes gabala nomas līguma laušanu un nomas maksas 

parāda piedziņu 

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

pirmās daļas 2., 4.punktu, Civillikuma 2141.pantu, 2171.panta 1.punktu un saskaņā ar 2012.gada 
13.jūnija attīstības un finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

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

 
Sniegt tiesā prasību par 2009.gada 17.decembra Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 [..] 

laušanu, par nomnieka – [..] nostiprinātās nomas tiesības uz zemes gabalu ar zemes vienības 
daļas kadastra apzīmējumu [..] dzēšanu Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..] un nomas maksas parāda [..] piedziņu no [..], precizējot 

līgumsoda apmēru uz prasības pieteikuma iesniegšanas dienu. 
 

Lēmums Nr.310. Nokavējuma procentu aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

19. § 

Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” uzsākšanu 

Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo G.Kārkliņš) 

 

 Pamatojoties uz zemes īpašuma „Liepupes muiža”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

īpašnieces [..] (personas kods [..]) iesniegumu ( reģ.Nr.3-16.1/ 373) par atļauju uzsākt 
detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” izstrādāšanu īpašumos: 



  „Liepupes muiža”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0392), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0392;   
 „Liepupe 2”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0329), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0329;  

  „Liepupe 5”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0380), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0380; 

 „Muižas parks”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 1353), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 1353;  
 „Ezers”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0405), zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0405; 
  „Ezera krasts”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0437), zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0437; 
„Liepupes muižas klēts”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6660 009 0383), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0383; 

  „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0410), 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0410;     

un Salacgrīvas novada domes 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 
plānojumiem” ietilpstošo, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. Septembra saistošo 
noteikumu Nr.12/2008. ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums 5. nodaļu, saskaņā ar Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 28. pantu, šī likuma pārejas noteikumu 11. punktu, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi". 61., 62. un 63. punktu, kā arī 2012.gada 13.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” izstrādi  
īpašumos: „Liepupes muiža”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 

0392), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0392; „Liepupe 2”, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0329), zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6660 009 0329; „Liepupe 5”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. 
Nr.6660 009 0380), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0380; „Muižas 
parks”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 1353), zemes gabalam ar 

kadastra apzīmējumu 6660 009 1353; „Ezers”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. 
Nr.6660 009 0405), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0405; „Ezera 

krasts”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0437), zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 6660 009 0437; „Liepupes muižas klēts”, Liepupes pag., Salacgrīvas 
nov. (kad. Nr.6660 009 0383), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0383; 

„Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0410), 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0410;     

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt [..], personas kods [..]. 

3. Līgumu par detālplānojuma finansēšanu, saskaņā ar līguma projektu (pielikums Nr. 1), 
noslēgt ar zemes īpašuma „Liepupes muiža”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

īpašnieci [..].  
 

Lēmums Nr.311. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

20. § 

Par detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” Liepupē, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā darba uzdevumu 

 



 Pamatojoties uz zemes īpašuma „Liepupes muiža”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. 

īpašnieces [..] iesniegumu par atļauju uzsākt detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam 
pieguļošā teritorija” izstrādāšanu īpašumos: 
  „Liepupes muiža”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0392), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0392;   
 „Liepupe 2”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0329), zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0329;  
  „Liepupe 5”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0380), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0380; 

 „Muižas parks”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 1353), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 1353;  

 „Ezers”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0405), zemes gabalam 
ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0405; 
  „Ezera krasts”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0437), zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0437; 
„Liepupes muižas klēts”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6660 009 0383), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0383; 
 „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0410), zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0410; saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma pārejas noteikumu 11. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 67. punktu, kā arī 2012.gada 13.jūnija 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt detālplānojuma „Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija” īpašumos: 
„Liepupes muiža”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0392), zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0392; „Liepupe 2”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 
novads (kad. Nr.6660 009 0329), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0329; 

„Liepupe 5”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0380), zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 6660 009 0380; „Muižas parks”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. 
Nr.6660 009 1353), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 1353; „Ezers”, Liepupes 

pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0405), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
6660 009 0405; „Ezera krasts”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0437), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0437; „Liepupes muižas klēts”, Liepupes pag., 
Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6660 009 0383), zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 
0383, „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (kad. Nr.6660 009 0410), 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  6660 009 0410; darba uzdevumu (pielikums Nr.1).                                                 
 

Lēmums Nr.312. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 
 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

D.Straubergs: Īpašnieks lūdza atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tam, kamēr tiktu panākta 
vienošanās par ceļu.   

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājuma 
izskatīšanu līdz panākta vienošanās par ceļu. 

 

Lēmums Nr.313.  

 



22. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 
 
Lēmums Nr.314.  

 

 

23. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.315. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

24. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 
 

Lēmums Nr.316. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

25. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.317. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

26. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 
 

Lēmums Nr.318.  
 

 

27. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

 
Lēmums Nr.319.  

 

28. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.320.  



 

29. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 
 

Lēmums Nr.321.  
 

30. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 

[..] 
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 2012.gada 13.jūnija Attīstības jautājumu 
komitejas atzinumu, un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
anulēt [..] ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..].  

  3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu 
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona 

tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.322. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums un citi dokumenti uz 13 lp. pievienoti 

protokolam. 
 

31. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmuma Nr. 260 ”Par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]” atcelšanu 

 
1. Ņemot vērā to, ka [..], 2012.gada 4.jūnijā rakstiski atteicies (iesniegums reģ. Nr.3-16.1/404) no 

īres tiesībām uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 21,7 kv.m., saskaņā ar 2012.gada 11.jūnija Sociālo 
un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 13.jūnija Attīstības komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1.1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr. 260 ”Par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]”. 
1.2. Atjaunot [..] pašvaldības palīdzības reģistrā. 
 

Lēmums Nr.323. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

32. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki – 1” dzīvokļa Nr.4, 

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.4 dzīvojamā mājā „Mednieki – 1”, Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6615 900 0284, kas sastāv no dzīvokļa (42 kv.m platībā) un 420/3581 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas – kūts ar virsbūvi (kadastra apz. 6672 003 
0052 002) un zemes, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas 

reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 607 4. 



2. Ņemot vērā 2012.gada 13.jūnija Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, atklāti balsojot 
„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā „Mednieki – 1”, Salacgrīvas pagastā, kadastra 

Nr. 6615 900 0284, kas sastāv no dzīvokļa (42 kv.m platībā) un 420/3581 kopīpašuma 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas – kūts ar virsbūvi (kadastra apz. 6672 003 

0052 002) un zemes. 
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.  
2.3. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašumu vērtības noteikšanu saskaņā ar likumu „Par 
valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 
 

Lēmums Nr.324.  

 

 

33. § 

Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 44.1 panta 

pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.pantu un 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.244 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

– apbūvēta zemesgabala „Kaktiņi”, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai ”, ņemot vērā 
2012.gada 10.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas [..] (sertifikāts Nr.110) veikto 
nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2012/109), saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, kadastra Nr. 6672 009 0183 (ar kopējo zemes 
platību 1.5ha), nosacīto cenu Ls 640 (seši simti četrdesmit lati). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, kadastra Nr. 6672 009 01830 atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
 

Lēmums Nr325. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

34. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Valdemāra ielā 97B, Ainažos 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 14.panta 
otro daļu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 186 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Valdemāra ielā 97B, Ainažos nosacītās cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” (protokols 6; 2.§), Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 
atsavināšanas un privatizācijas komisijas 2012.gada 31.maija izsoles protokolu Nr.13, un to, ka 

[..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 97B nosacīto cenu Ls 3600 (trīs tūkstoši 
seši simti lati) un [..], saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 



atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 97B, Ainažos 
pārdošanu par nosacīto cenu 3600 (trīs tūkstoši seši simti lati) un noslēgt pirkuma līgumu 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 
 

Lēmums Nr.326. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

35. § 

Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23. maija lēmumu Nr.284 „Par 

Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas izsoles 
noteikumu apstiprināšanu”, 2012.gada 12.jūnijā notikušās jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību 
izsoles un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas 

komisijas sēdes protokolu Nr.13, saskaņā ar 2012.gada Attīstības un Finanšu komiteju 
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rezultātus un slēgt nomas 
līgumu ar [..] par izsolē nosolīto augstāko nomas maksu 14,80Ls mēnesī. 

2. Noteikt, ka aprīkojuma nomas maksa apliekama ar likumā noteikto pievienotās vērtības 
nodokli. 

 

Lēmums Nr.327.  
 

 

36. § 

Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” kustamās mantas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25. aprīļa lēmumu Nr.224 „Par 
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās mantas 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2012.gada 31.maijā notikušās 
kustamo mantu izsoles un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas sēdes protokoliem, saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Attīstības komitejas 
un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt kustamo mantu izsoles rezultātus: [..] 
 

Lēmums Nr.328.  

 
 

 
 



 

37. § 

Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās 

mantas atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

1. Ņemot vērā to, ka 2012.gada 31.maijā notikušās kustamās mantas izsolē netika nosolīts  
šķeldotājs Ducker H14O –Ls 4575 (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci lati), 

grāvju pļaujmašīna DUCKER USM 15 – Ls 3017 (trīs tūkstoši septiņpadsmit lati) un 
meža piekabe PALMS 10 – Ls 2800 (divi tūkstoši astoņi simti lati), tiek rīkota atkārtota 
izsole balstoties uz likuma „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, 2012.gada 

12. marta lēmuma Nr. 142 „Par kustamās mantas atsavināšanu”  apstiprinātās mantas 
novērtēšanas komisijas protokolu (18.06.2012.g.), saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1.1. Apstiprināt atsavināmās kustamās mantas otrās izsoles nosacīto cenu, saskaņā ar 
     mantas novērtēšanas komisijas sastādīto protokolu: 
-    Šķeldotājs Ducker H14O – Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati); 

-    Grāvju pļaujmašīna DUCKER USM 15 – Ls 2250 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit 
     lati); 

-    Meža piekabe PALMS 10 – Ls 2219 (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati). 
 

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas izsoles noteikumus, saskaņā ar 

pielikumu Nr. 1.  
 

Lēmums Nr.329. Pielikums uz 4 lp. un atsavināmās kustamās mantas novērtēšanas protokols uz 1 
lp. pievienoti protokolam. 

 

 

38. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagasta „Katlu māja” daļas nomas tiesību 

izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

D.Martinsone: Ņemot vērā situāciju, ka kurināšanu var veikt dažādi, priekšlikums līguma projektā 
iekļaut nosacījumu, kāda minimālā temperatūra katlu mājā ir jānodrošina. Kā arī lūdzu izskatīt 
iesniegto priekšlikumu par precizējumiem nomas līguma projekta 1.2; 4.1.2; 5.1.5.; 6.9 punktos. 

J.Cīrulis: Pirmo priekšlikumu, manuprāt, vajadzētu noformulēt sekojoši: „temperatūra tiek 
nodrošināta atbilstoši āra gaisa temperatūras grafikam”, kurš tiek pievienots līgumam. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, nomas līguma 
projektā punktus izsakot sekojošās redakcijā: 
„1.2. Objekts tiek iznomāts - Liepupes bibliotēkas (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13), 

Liepupes vidusskolas, dzīvojamās mājas Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 
30 un Liepupe 31 nodrošināšanai ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu, ievērojot nosacījumu, 

ka siltumenerģijas tirdzniecības tarifs par 1 MWh nedrīkst pārsniegt 28.00 Ls bez PVN, 
temperatūra tiek nodrošināta atbilstoši āra gaisa temperatūras grafikam.”; 
 „5.1.5. ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, sanitārtehnisko un darba aizsardzības noteikumu 

ievērošanu;”; 
„6.9. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Objekts ir jānodod 

Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tas tika pieņemts, pieļaujot Objekta vērtības samazināšanos 
ne vairāk par parastu lietas nolietošanos. Ja līgums tiek izbeigts apkures sezonas laikā, 
Nomniekam jānodrošina kurināmais vismaz  3 mēnešu apkurei.”; izslēdzot punktu 4.1.2. 

 



 

 
 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8. 
jūnija MK noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī 
balstoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 2012.gada 13. jūnija sēžu 
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Katlu 

māja” (kadastra numurs 6660 009 0398) daļas (robežu shēma pielikumā Nr.1) – kas 

sastāv no zemes gabala 667 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un uz 
zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) ar 

tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru  (pielikums 
Nr.2), nomas tiesību mutisku izsoli,  un apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar 
pielikumu Nr.3.  

2. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Katlu 
māja” (kadastra numurs 6660 009 0398) daļas – kas sastāv no zemes gabala 667 m2 

platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398)  un uz zemes gabala atrodošās ēkas - 
katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām 
iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru    (pielikums Nr.2),  nomas tiesību izsoles 

sākumcenu Ls 152.71, kas sastāv no ēkas nomas maksas mēnesī 152.32 Ls un zemes 
nomas maksas 0.39 Ls mēnesī (iznomātajam zemes gabalam 667m2 platībā kadastrālā 
vērtība ir  313,52Ls, no kuriem 1,5% ir 4,70Ls gadā). 

3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 
vērtības nodokli. 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 4. 
5. Apstiprināt izsoles objekta nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.5. 
 

Lēmums Nr.330. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

39. 

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu noteikšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz [..] 2012.gada 19.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 444), 15.12.1998. MK 
noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 9.punkta nosacījumiem, atklāti balsojot 
„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt Salacgrīvā, Sporta ielā transportlīdzekļu kustības ierobežojumu, nosakot caurlaižu 
režīmu no 2012.gada 19.jūlija līdz 22.jūlijam (ieskaitot) un izvietot ceļa zīmi Nr.301 

„Iebraukt aizliegts” ar papildzīmi Nr.842 „Pārējā papildinformācija” (Izņemot ar 
caurlaidēm). Ceļa zīmi izvietot uz Sporta ielas Salacgrīvā krustojumā ar A1 autoceļu 
saskaņā ar pielikumu.    

2. Ceļa zīmju uzstādīšanu veic Salacgrīvas novada dome.  
3. Caurlaižu režīma kārtība tiek noteikta ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 

rīkojumu. 



 

Lēmums Nr.331. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

40. 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 218 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 
L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, S.Līsmane 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 2012.gada 25.aprīļa 

lēmumā Nr.218.”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 
izmantošanu” (ar grozījumiem 23.05.2012., lēmums Nr.285) izdarīt sekojošus grozījumus: 

 

1. No pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt 
ierakstu: 

 

 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

 Autobenzīns   E-

95,A-98, AI-93 

 Ziemā Vasarā 

VOLKSWAGEN JETTA [..] Salacgrīvas novada dome 8.7 7.9 
HONDA CIVIC [..] Nomāta būvvalde 7.7 7 

„V” degvielas norma vasarā (01.04.-31.10.);„Z” degvielas norma ziemā (01.11.-31.03.)  

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

 

 

 

Automašīnas marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

 Dīzeļdegviela 

 Ziemā Vasarā 

VW PASSAT [..] Patapināta būvvalde 7.7 7 
„V” degvielas norma vasarā (01.04.-31.10.);„Z” degvielas norma ziemā (01.11.-31.03.)  

3. No 2. punkta „Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas” izslēgt ierakstu: 
 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

VOLKSWAGEN JETTA (p/a SKP 
direktors) 

GL 1273 Rīgas iela 2, Salacgrīva 

 

Lēmums Nr.332. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

41. 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Salacgrīvas novada 
domes izpilddirektora 2012.gada 11.jūnija iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/ 153), Ainažu ugunsdzēsības 
muzeja vadītājas 2012.gada 1.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/148) un 2012.gada 13.jūnija 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/157), saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 



J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 

„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” (ar 

grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums Nr.271; 23.08.2011. lēmums Nr.471.; no 21.09.2011. 

lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums Nr.633; 25.01.2012. lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92; 

21.03.2012.lēmums Nr.150; 25.04.2012. lēmums Nr.227; 23.05.2012. lēmums Nr.278): 

  

1. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 
sadaļa Pārvaldes aparāts izslēgt ierakstu: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 
Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

9 

Darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības 
speciālists 

0.45 1 Ls 513 6. II  

 

2. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 
papildināt ar sadaļu Glābšanas stacija sekojošā redakcijā: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 
Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 
Apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

0.175 1 Ls 200 3. II A 
Sezonas 

darbinieks no 

01.06.-31.08. 

 
3. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļas Sabiedriskās kārtības nodaļa izslēgt ierakstu: 

  
Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 
līmenis 

Piezīmes 

1 

Administratīvās 

komisijas 
priekšsēdētājs 

0.5 1 Ls 570 26.3. III  

 

4. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 
sadaļu Sabiedriskās kārtības nodaļa izteikt sekojošā redakcijā: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 
Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 

Administratīvās 
komisijas 

priekšsēdētājs, darba 
aizsardzības, 

ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības 
speciālists 

0.5 1 Ls 570 26.3. III  

2 Kārtībnieks 0.45 1 Ls 513 26.3 III  

4.1. Kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura ir tiesīga realizēt kontroli pār 

Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī tiesīga realizēt 
kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā skaitā 

mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 



ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē 

vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 
 
5. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļu Ainažu ugunsdzēsības muzejs papildināt ar ierakstu: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 
Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

2 Krājuma glabātājs 0.3 1 Ls 342 18.5 II  

 

Lēmums Nr.333. Iesniegumi uz 3 lp. un Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp.  

pievienoti protokolam. 
 

 

42. 

Par Salacgrīvas novada domes pārstāvju un Salacgrīvas novada radošo kolektīvu 

komandējumu uz Volkhovu (Krievija) Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas ietvaros 

 

Pamatojoties uz Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 

apstiprinātā projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” plānu un ņemot vērā 
2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, G.Šmits, 
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, 

I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, L.Jokste, D.Martinsone balsojumā nepiedalās, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1) Komandēt šādus Salacgrīvas novada domes pārstāvjus apmeklēt Volkhovas pilsētas 

ikgadējos svētkus no 11.jūlija līdz 14.jūlijam, no projekta līdzekļiem apmaksājot ceļa 
izdevumus, ceļojuma apdrošināšanu, naktsmītnes un komandējuma dienas naudu: 
 
1. Dace Martinsone Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, 

kultūras un sporta jautājumos//projekta uzraudzības komiteja 

2. Ilze Bendrāte Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītājas 
vietniece//projekta darba grupa 

3. Baiba Ozoliņa Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore//projekta darba 
grupa 

 
2) Apstiprināt dalību Volkhovas pilsētas ikgadējos svētkos no 11.jūlija līdz 14.jūlijam šādiem 

Salacgrīvas novada radošo kolektīvu pārstāvjiem, no projekta līdzekļiem apmaksājot ceļa 
izdevumus, ceļojumu apdrošināšanu, naktsmītnes un ēdināšanu: 
 
1. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember”, vadītājs 

2. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 
3. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 

4. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 

5. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 
6. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 

7. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 
8. [..] Pūšamo instrumentu ansamblis „All Remember” 

9. [..] Salacgrīvas kultūras nama teātra studija „Visa Veida Versijas”  
10. [..] Salacgrīvas kultūras nama teātra studija „Visa Veida Versijas”  

11. [..] Salacgrīvas kultūras nama teātra studija „Visa Veida Versijas” 
12. [..] Salacgrīvas kultūras nama teātra studija „Visa Veida Versijas”  

13. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris, režisore 



14. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
15. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

16. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
17. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

18. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
19. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

20. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

21. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
22. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

23. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
24. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

25. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
26. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

27. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
28. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

29. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 
30. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

31. [..] Liepupes tautas nama amatierteātris 

 

Lēmums Nr.334.  
 

 

 

43. 

Par biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos  

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2011.gada 8.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt ieejas maksu Jūras svētkos Zvejnieku parkā: 

1.1. Pieaugušajiem - Ls 3,00; 
1.2. Pensionāriem un bērniem līdz skolas vecumam - Ls 2,00; 
1.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas. 

 
2. Noteikt biļešu cenas pasažieru vizināšanai ar zvejas kuģīšiem un laivām: 

2.1. Pieaugušajiem (1.65 + 0.35 PVN 21%) - Ls 2,00; 
2.2. Bērniem no 3 līdz 10 gadiem, invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) (0.41+0.09 

PVN 21%) - Ls 0,50; 

2.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas. 
 

3. Salacgrīvas kultūras namam nodrošināt pasažieru vizināšanu ar zvejas kuģīšiem un laivām un 
lēmuma 2.punktā noteikto biļešu tirdzniecību. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumu Nr. 324 
„Par biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos” (protokols Nr.7; 5.§). 

 

Lēmums Nr.335.  
 

 

 

 

 



44. 

Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un 

laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos  

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2012.gada 13.jūnija atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 
N.p.k.  Mēr-

vienība 
Cena 
Ls 

PVN 
21% 

Kopā 
Ls 

1. Noteikt sekojošas  maksas par ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanu Jūras svētkos: 

    

1.1. Amatniecības izstrādājumu (slotas, koka karotes, kāti, 
adījumi, tamborējumi u.c.) tirdzniecībai 

  1 m
2
 1,65 0.35 2.00 

1.2. Tirdzniecībai ar pārtikas izstrādājumiem 1 m
2
 4.96 1.04 6.00 

 

1.3. Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem 1 m
2
 5.785 1.215 7.00 

1.4. Tirdzniecībai ar daiļamatu meistaru izstrādājumiem 
(pinumi, keramika, ādas, austie izstrādājumi, metāla u.c. 
materiālu izstrādājumi), mūzikas ierakstiem, grāmatām, 
firmu prezentāciju stendiem, loterijai 

 

1 m
2
 

 

4.13 

 

0.87 

 

5.00 

1.5. Tirdzniecībai, kura nav minēta punktos 1.1.,1.2. 1 m
2
 4.96 1.04 6.00 

 

2. Noteikt sekojošu objektu un laukumu izmantošanas 

maksu 

    

2.1. Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību  
(maksa 24 h) 

līdz 50 

m
2
 

24.79 5.21 

 

30.00 

2.2.  Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību  
(maksa 24 h) 

virs 50 
m

2
 

49.59 10.41 60.00 

2.3.  Karuseļiem par vienu vienību (maksa 24 h)  49.59 10.41 60.00 
2.4. Atrakciju stendiem 1 m

2
 2,48 0.52 3.00 

3. Noteikt maksas Zvejnieku parka teritorijā:     

3.1. Novietotu automašīnu 1 gab. 2,48 0.52 3.00 
3.2. Telts vietu (parka teritorijā un ārpus tās) 1 gab. 1,65 0.35 2.00 

4.  Noteikt autostāvvietu izmantošanas maksu pēc 
klātpievienotas kartes pa zonām 

    

4.1. Nr.1 (pielikums Nr.1) 1 gab. 2,48 0.52 3.00 

4.2. Nr.2 (pielikums Nr.1) 1 gab. 1,65 0.35 2.00 
4.3. Tirdzniecības zonā pilsētas laukumos 1 gab. 1,65 0.35 2.00 
 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumu Nr.323 „Par 
maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un laukumu 

izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos” (protokols Nr.7; 4.§). 
6. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.  

 

Lēmums Nr.336. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

45. 

Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 



L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada suvenīru tirgošanas cenas: 

 
1.1. papīra pildspalvai – Ls 0,661  

1.2. lietussargam ar Salacgrīvas novada logo – Ls 8.26 
1.3. magnētam ar Salacgrīvas novada logo – Ls 0.992  
1.4. krūzei ar apdruku – Ls 3.31  

   
2. Suvenīru tirgošanas cenas apliekamas ar PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.120 
„Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.3; 34.§). 

4. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā. 

 

Lēmums Nr.337.  

 

 

46. 

Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

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

 

1. Apstiprināt sekojošas Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu 

maksas: 
 

1.1. Par nomas maksu par visiem ”Zvejnieku Parkā” ietilpstošajiem objektiem (stadions, 

estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas, telšu vietas, rezerves futbola laukums), tai 
skaitā, maksa par patērēto elektroenerģiju: 

1.1.1. Par sporta un atpūtas pasākumiem uz divām diennaktīm: 
1.1.1.1.Līdz 500 cilvēkiem Ls 500,00  
1.1.1.2.No 501 līdz 1000 cilvēkiem Ls 1000,00  

1.1.1.3.No 1001 līdz 1500 cilvēkiem Ls 1500,00  
1.1.1.4.Virs 1500 cilvēkiem Ls 2000,00 

 
1.1.2. Par citiem pasākumiem, kas nav minēti lēmuma 1. punktā, noteikt šādu nomas 

maksu par vienu stundu: 

1.1.2.1.Bērnu un jauniešu kolektīviem Ls 5,00 
1.1.2.2.Brīvdabas teātra uzvedumiem Ls 5,00 

1.1.2.3.Mūzikas grupām koncertiem Ls 15,00 
1.1.2.4.Papildus katram pasākumam maksa par atkritumu izvešanu:  Ls 40,00  

 

1.1.3. Par masu atpūtas pasākumiem uz laiku līdz vienai diennaktij par „Zvejnieku parkā” 
ietilpstošajiem objektiem (estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas), tai skaitā, par 

patērēto elektroenerģiju (38A), atkritumu savākšanu un to izvešanu: Ls 750,00. 
 

1.2.  par futbola laukumu un tribīņu noma: 

1.2.1. Par spēli galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 60,00  
1.2.2. Par spēli galvenajā laukumā jauniešiem Ls 40,00  

1.2.3. Par spēli rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 30,00 



1.2.4. Par spēli rezerves laukumā jauniešiem Ls 25,00 

1.2.5. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 40,00  
1.2.6. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā jauniešiem Ls 30,00 
1.2.7. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 25,00 

1.2.8. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā jauniešiem Ls 20,00 
1.2.9. Par galvenā laukuma nomu uz dienu Ls 100,00  

1.2.10. Par rezerves laukuma nomu uz dienu Ls 75,00  
 

*Maksa noteikta par treniņu nodarbībām līdz 3 stundām. 

1.3. Par tenisa kortu un inventāra nomu: 

1.3.1. Par tenisa kortu nomu Salacgrīvas „Zvejnieku parkā” par 1 stundu: 

1.3.1.1.Darba dienās 8:00-16:00 Ls 2,48 
1.3.1.2.Darba dienās 16:00-21:00 Ls 3,31 
1.3.1.3.Brīvdienās Ls 2,48 

1.3.1.4.Skolēniem un studentiem darbadienās 8:00-16:00 Ls 1,65 
 

1.3.2.  Tenisa raketes un bumbiņas noma par 1 stundu Ls 0,41 
 

1.3.3. Noteikt abonementa maksu mēnesim (jāizmanto no 1.-30.(31.)datumam) 

1.3.3.1.Darba dienās 8:00-16:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  Ls 15,70 
1.3.3.2.Darba dienās 16:00-21:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  Ls 22,31 

1.3.3.3.Darba dienās 16:00-21:00 (1 x nedēļā – 1 st.) un brīvdienās (1 x nedēļā – 1 st.)  
 Ls 19,01 

* (ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi, tad abpusēji vienojoties par laikiem) 

 

1.4. Par hokeja laukuma un stadiona (bez futbola laukuma) nomu: 

1.4.1. par hokeja laukuma Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu periodā no 1.maija 

līdz 30.septembrim: 
1.4.1.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām Ls 2 

1.4.1.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu Ls 5 
 

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

1.4.2.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām     Ls 2 
1.4.2.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu     Ls 5 

 
1.4.3. par telts vietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti Ls 0,83. Telšu vietas 

noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām.  

 
1.4.4. par autostāvvietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti Ls 1,65. Automašīnu 

stāvvietas noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām. 
 

* Maksa par telšu un automašīnu stāvvietu netiek piemērota, ja nomnieks nomā visu teritoriju  

 

1.5. Par ieejas biļešu maksu „Zvejnieku parka” slidotavā par 1 konkrētu dienu: 

1.5.1. Pieaugušajiem   Ls 0.66  
1.5.2. Bērniem un skolniekiem Ls 0.33 

 

1.6. Par trenažieru zāles izmantošanu:  

1.6.1. Noteikt maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu: 

1.6.1.1.Par 1 stundu pieaugušajiem     Ls 0.66 
1.6.1.2.Par 1 stundu skolēniem līdz 18 g.v.    Ls 0.41 

 



1.6.2. Noteikt šādu abonementa maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā Sporta ielā Nr.6 

izmantošanu: 
1.6.2.1.1. Par 10 stundām pieaugušajiem    Ls 5.95 

1.6.2.1.2. Par 10 stundām skolēniem līdz 18 g.v.   Ls 3.72 

 
*Abonementa derīguma termiņš - vienu mēnesi no iegādes brīža. 

 

1.7. Noteikt maksu par saunas un ar to saistīto telpu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 

izmantošanu: 

1.7.1. Par saunas izmantošanu 1stundu ( līdz 10 personām) Ls 3,31 
1.7.2. Par saunas izmantošanu 1 stundu pēc treniņa trenažieru zālē (līdz 10 personām)   

 Ls 2,48 
1.7.3. Par saunas izmantošanu par pirmo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 personām)

 Ls 3,31 

1.7.4. Par saunas izmantošanu par katru nākošo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 
personām  Ls 1,65 

1.7.5. Par priekštelpas izmantošanu 1 stundu (līdz 15 personām) Ls 0,83 
 

*No maksas par saunas un ar to saistīto telpu izmantošanu līdz divām stundām tiek atbrīvotas 

Zvejnieku parka sporta spēļu komandas pēc spēlēm Salacgrīvā. 
 

2. Nomas maksa apliekas ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.721 

„Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu” (protokols Nr.17; 66.§). 
4.  Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā 
 

 
Lēmums Nr.338. 

 

 

47. 

Par Salacgrīvas vidusskolas projekta „Multifunkcionāla informātikas kabineta izveide 

Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu 

 

Salacgrīvas vidusskola ir sagatavojusi projekta „Multifunkcionāla informātikas kabineta 

izveide Salacgrīvas vidusskolā” pieteikumu nodibinājumam „Rietumu bankas labdarības fonds”. 
Projekta mērķis ir izveidot multifunkcionālu informātikas kabinetu, iegādājoties kvalitatīvu 

datortehniku un aprīkojumu mūsdienīgu mācību procesu nodrošināšanai. Projekta kopējās 
izmaksas Ls 23827,60.  

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2012.gada 11.jūnija Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas un 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Salacgrīvas vidusskolas projekta „Multifunkcionāla informātikas kabineta izveide 

Salacgrīvas vidusskolā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 2382,76 (divi 
tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi lati, 76 santīmi) apmērā, t.i. 10% no projekta kopējām 
izmaksām. 

 

Lēmums Nr.339. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 



 

48. 

Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2012.gada 22.-24.jūnijā 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” 2012.gada 17.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. 3-

16.2/264) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā Dresdenē , Vācijā 2012.gada 
22.-24.jūnijā, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas 
apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2012.gada 13.jūnija Finanšu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

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

 
1. Piešķirt Ls 194.00 (viens simts deviņdesmit četri lati 00 santīmi) dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2012.gada 22.-24.jūnijā. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” un 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
 

Lēmums Nr.340. Iesnieguma kopija uz 5 lp. pievienota protokolam. 

 

 

49. 

Par finansiālu atbalstu [..] Trezunes dalībai Internacionālā džeza skolu asociācijas konkursā 

Grācā, Austrijā 2012.gada 23.-29.junijā 

 

Izskatot Rīgas Doma kora skolas Džeza nodaļas 4.kursa audzēknes [..] 2012.gada 21.maija 
iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 377), saskaņā ar 2012.gada 11.jūnija Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas un 2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 
Atbalstīt [..] dalību Internacionālā džeza skolu asociācijas konkursā Grācā, Austrijā 

2012.gada 23.-29.junijā ar Ls 200 (divi simti lati) – sedzot transporta izmaksas. 
 

Lēmums Nr.341. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 
 

 

50. 

Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2012.gada 18. augustā 

Ikšķilē 

 

Izskatot Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja [..] iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 
399), saskaņā ar 2012.gada 11.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 
2012.gada 13.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, 
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Salacgrīvas politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē 

18.augustā ar Ls 50,00. 
 



Lēmums Nr.342. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51.1. 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Ceļa meklētāji” 

 

Izskatījusi biedrības „Ceļa meklētāji” kluba „Bākugunis” (reģ. Nr.[..]) pārstāves [..] 
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/436), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu 
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr. 214), atklāti balsojot „PAR”-

13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atbalstīt biedrību „Ceļa meklētāji” ar Ls 340,00 (trīs simti četrdesmit lati 00 santīmi). 
2. Biedrībai „Ceļa meklētāji” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ceļa meklētāji” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 
izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.343. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

51.2. 

Par finansējuma piešķiršanu Ainažu tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizēšanai 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 

„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj budžeta tāmē iedalīt 
finansējumu Ls 2440,00 Ainažu tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizēšanai no rezerves 
fonda. 

 

Lēmums Nr.344. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51.3. 

Par finansējuma piešķiršanu Transporta ielas pagarinājuma tehniskā projekta izstrādei 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj budžeta tāmē no autoceļa 
fonda līdzekļiem iedalīt finansējumu Ls 3500,00 Transporta ielas pagarinājuma tehniskā projekta 

izstrādei. 
 

Lēmums Nr.345. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



51.4. 

Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.un 

38.pantu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, 
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata 
un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.346. Pielikums uz 14 lp. un iesniegumi uz 32 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

52.Papildus darba kārtības jautājumi: 
 

 
52.1.  

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Mehanizācijas ielā 8, Liepupes 

pagastā nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane) 

 

[..] 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājuma 

izskatīšanu. 
 

Lēmums Nr.347.  
 

 

52.2. 

Par īres līguma pagarināšanu [..] 

 

Izskatot 2012.gada 19.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-

16.1/443), kurā persona lūdz pagarināt 2011.gada 30.jūnijā noslēgto īres līgumu dzīvoklī [..], 
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

 



1.1. Pagarināt ar [..] noslēgto īres līgumu [..] ar kopējo platību 39,6 kv.m, un koplietošanas 

telpām. 
1.2. Pagarināt īres līguma termiņu uz 5 gadiem. 
 

Lēmums Nr.348. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
 

 

52.3.  

Par adrešu un nosaukumu Ainažu pagastā likvidēšanu un maiņu 

 
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.98 „Par 

Salacgrīvas novada teritoriālo vienību - Ainažu pilsētas un Ainažu pagasta administratīvo robežu 
grozīšanu un apstiprināšanu” un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei 
paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai 
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un 

12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai 
piešķir nosaukumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, 

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

 

1. Likvidēt Salacgrīvas novadā sekojošas adreses:  
Brīvības iela 18A, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 105061700). 

Krišjāņa Barona iela 13, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 101436878). 
Krišjāņa Barona iela 11, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 105327103). 
Krišjāņa Barona iela 16, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 105327111). 

Smilšu iela 8, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 105327232). 
Smilšu iela 3, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 106044737). 

Zvejnieku iela 4, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 102190631). 
Zvejnieku iela 8, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 105376068). 

2. Likvidēt Salacgrīvas novadā adresi: Smilšu iela, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 

100366754) un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0030 piešķirt 
nosaukumu: „Smilšu ceļš”. 

3. Likvidēt Salacgrīvas novadā adresi: Upes iela, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses kods 
100366787) un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0038 piešķirt 
nosaukumu: „Upes ceļš”. 

4. Likvidēt Salacgrīvas novadā adresi: Zvejnieku iela, Ainaži, Salacgrīvas novads (adreses 
kods 100366842) un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0033 piešķirt 

nosaukumu: „Zvejnieku ceļš”. 
5. Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0029 nosaukumu no: „Brīvības 

iela” uz nosaukumu: „Matīšu ceļš”.  

6. Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0031 nosaukumu no: „Krišjāņa 
Barona iela” uz nosaukumu: „Ceļš uz Pertiem”.  

 

Lēmums Nr.349.  
 

 
Informācija: 

 Domes priekšsēdētājs D.Straubergs aicina deputātus izvērtēt iespējas, kā varētu tikt 
novērstas situācijas, kad sociālo pabalstu saņēmēji lieto alkoholu, neievēro nosacījumus. 
Priekšlikums – saskaņā ar normatīvajiem aktiem mainīt kārtību domes izdotajos dokumentos, lai 

informācija par pabalstu saņēmējiem būtu pieejama deputātiem, izpilddirektoram, pārvalžu 
vadītājiem, tā radot iespēju sniegt ziņas sociālajam dienestam par pabalstu saņēmēju 

pārkāpumiem. 



S.Līsmane: Piekrītu, ka informācijai būtu jābūt pieejamai deputātiem. Pietiktu, ja zinātu, pabalstu 

saņēmēju vārdus, uzvārdus. 
S.Eglīte: Izmaiņas nolikumā varētu nodrošināt iespēju deputātiem, pārvalžu vadītājiem iepazīties 
ar pabalstu saņēmēju vārdiem, uzvārdiem. 

I.Kalniņa: Likums neparedz informācijas izpaušanu bez klientu piekrišanas. Konsultējāmies ar 
ministriju tika norādīts, ka deputāti varētu iepazīties ar pabalstu saņēmēju vārdu, uzvārdu, 

pabalsta veidu un apmēru. Pārvalžu vadītāji nedrīkst saņemt šādu informāciju. 
S.Līsmane: Nav jāzina iemesls, kāpēc pabalsts piešķirts, bet saņēmēja vārds, uzvārds.  
 Domes deputāti uzdod Sociālā dienesta vadītājai A.Holmai virzīt izskatīšanai komitejās 

jautājumu pa grozījumiem iestādes nolikumā, lai nodrošinātu iespēju deputātiem, 
izpilddirektoram, pārvalžu vadītājiem tiesības saņemt informāciju par tām personām, kuras saņem 

sociālo pabalstus.     
 
 

Sēdi slēdz plkst.16:50. 
Kārtēja domes sēde – 2012.gada 25.jūlijā plkst.15:00. 

 
 
 

 
 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 
 
___________________ 

 
 
 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


