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LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 20.februārī                     Nr. 2 

 

         

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 - nepiedalās (darba pienākumi) 

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - nepiedalās (slimība) 

Jānis Prīmanis - piedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās (no 40. jautājuma) 

Uģis Jēgers - nepiedalās (darba pienākumi)  

Lija Jokste - nepiedalās (slimība) 

Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

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

finanšu nodaļas vadītāja, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos 

jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, 

Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Liene Eglīte 

– iestādes „Dienas centrs bērniem” vadītāja, Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Jānis 

Zborovskis – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada tūrisma 

informācijas centra vadītājs, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, 

Kaspars Krūmiņš - SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja 

mailto:dome@salacgriva.lv


vadītāja, Gundega Upīte – Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte, Maruta Pirro – Salacgrīvas 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu 
2. Par IV. Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikuma 

apstiprināšanu 

3. Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas  2014.-2018.gadam 

apstiprināšanu 

4. Par cirsmu izsoles saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Viskalni 1”- 2, Korģenē, Salacgrīvas 

pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Viskalni 1”- 3, Korģenē, Salacgrīvas 

pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma [..] Salacgrīvā pieņemšanu dāvinājumā  

9. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

10. Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..] 

11. Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..] 

12. Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

13. Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

24. Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni”, saimniecības ēkas izslēgšanu no Salacgrīvas novada 

domes bilances 

25. Par adreses telpu grupām Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 11 likvidēšanu 

26. Par nosaukuma „Sauleskalna ceļš” piešķiršanu zemes gabalam Ainažu pagastā  

27. Par nosaukuma piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem  

28. Par nosaukuma „Mierlauki 1” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā  

29. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

30. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

31. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu 

32. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupē „Lāčauzas” sadalīšanu 

33. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Ainažos „Valdemāra iela 77A” sadalīšanu 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.433 „Par 

detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā uzsākšanu” 

35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.434 „Par 

detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā darba uzdevuma apstiprināšanu” 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 



38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

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

īpašumam [..] 

40. Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli [..] 

41. Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Liepupes pagastā 

42. Par grozījumiem 2012.gada 13.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 iznomātajā īpašumā 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē 

43. Par zemes gabala Mehanizācijas ielā 8, Liepupē iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  

44. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Tīruma ielā 

22, Salacgrīvā 

45. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Atlantijas ielā 

52, Salacgrīvā 

46. Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu  

47. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

48. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr. 93 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

49. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS 

2013” laikā no 2013.gada 16.jūlija līdz 22.jūlijam (ieskaitot) 

50. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

51. Par grozījumiem lēmumā Nr. 628 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolai 2013.gadā” 

52. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.643 „Par 

finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās” 

53. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

54. Par kredīta ņemšanu projekta „Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” 

rekonstrukcija” realizācijai 

55. Par kredīta ņemšanu projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā” realizācijai 

56. Papildus darba kārtības jautājumi: 

56.1.Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

        15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” 

        apstiprināšanu 

56.2. Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

56.3.Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā 

        Nr.8-2.1/26 

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

        noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

        noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

56.6.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.667 

       „Par ēku (būvju) [..]īpašuma tiesību  nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības 

       noteikšanu” 

56.7.Par kredīta ņemšanu projekta „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām” realizācijai 

56.8.Par sniegto galvojumu SIA „Salacgrīvas ūdens” kredītam tehnisko projektu izstrādei 

        ERAF aktivitātē „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

        līdz 2000”  

56.9. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

         un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

         valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” 

57. Par saistošo noteikumu B-3 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 



58. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne 

„Sprīdīši” 

 

Informācija: 

1.Pārskats par ārzemju komandējumu uz Somijas tūrisma gadatirgu „MATKA 2013”(ziņo 

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītājs J.Zālītis) 

2. Pārskats par komandējumu uz Latvijas tūrisma gadatirgu „BALTTOUR 2013” (ziņo Salacgrīvas 

novada tūrisma informācijas centra vadītājs J.Zālītis) 

3.Pārskats par ārzemju komandējumu uz starptautisko Igaunijas tūrisma gadatirgu „TOUREST 

2013” (ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītājs J.Zālītis) 

4. Pārskats par Salacgrīvas novada domes speciālistu komandējumu uz Nīčepingas pašvaldību 

Zviedrijā  

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 57 

jautājumiem un 9 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu 

(ziņo G.Upīte) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 

8.panta otro daļu un 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

22.punktu, ņemot vērā 2013.gada 17.janvāra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli Nr.18-6/711, saskaņā ar 2013.gada 13.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr.527 „Par saistošo 

noteikumu Nr.23 „Koku ciršana ārpus meža Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu” 

(protokols Nr.15; 2.§). 

 

Lēmums Nr.38. Pielikumi uz 3 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības vēstule uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

2. § 

Par IV. Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 11.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

  Apstiprināt IV. Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 



Lēmums Nr.39. Pielikums uz 3 lp. un izmaksu skaidrojums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas  2014.-2018.gadam 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.532 „Muzeju 

akreditācijas noteikumi”, saskaņā ar 2013.gada 11.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2014.-

2018.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.40. Pielikums uz 20 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

4. § 

Par cirsmu izsoles saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

D.Būmane: Priekšlikums – mainīt izsoles norises un pieteikšanās datumu, nosakot, ka izsole notiks 

2013.gada 5.aprīlī plkst.11:00, izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana līdz 

2013.gada 4.aprīļa plkst.17:00. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar sekojošiem 

grozījumiem pielikumā Nr.1 „Izsoles noteikumi cirsmu izsolei „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā”: 

1) Punktu 1.1. izsakot redakcijā: „Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma, saimniecības 

„Sumbri”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 002 0090 1. kvartāla 1; 2; 10; 6; 4; 12; 13; 20 

nogabalu un 2. kvartāla 3; 10; 11 nogabalu kailcirtes cirsmu izsole, kura notiks 2013.gada 5. aprīlī, 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā, plkst.11.00.”; 

2) Punktu 4.1. izsakot redakcijā: „Dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana tiek veikta līdz 

2013.gada 4.aprīļa plkst. 17.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 4071986, 4071982.”; 

3) Punktu 4.2. izsakot redakcijā: „Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 2013.gada 4.aprīlim, 

jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – a/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 

UNLA 0013 0131 3084 8”; 

4) Nolikuma 1.pielikumā un 2.pielikumā nosakot izsoles norises laiku – 2013.gada 5.aprīlis plkst. 

11:00. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 473 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu”, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža 

konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu novērtējumu saimniecībā 

„Sumbri”, Salacgrīvas pagastā, 2013.gada 5.februārī cirsmu novērtēšanas komisijas protokolu, kā 

arī balstoties uz Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 13.februāra sēžu atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 



1. Veikt kailcirtes cirsmu izsoli saimniecībā „Sumbri”, kadastra Nr. 6672 002 0090, 

Salacgrīvas pagastā 1.kvartāla nogabalos Nr.1; 2; 10; 6; 4; 12; 13; 20 un 2. kvartāla 

nogabalos Nr.3; 10; 11. 

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

3. Apstiprināt 1. un 2. kvartāla kailcirtes cirsmu nosacītās cenas. 

 
Cirsma

s 

Nr.p.k. Kadastra apz. 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabalu 

Nr. 

Pārdošanas 

platība m
3
 

Cirsmas 

platība 

Nogabalu 

nosacītā cena 

izsolei Ls 

1. 

6672 002 

0090 1 1; 2; 10 653,76 3,20 7070,00 

2. 

6672 002 

0090 1 6 312,87 1,30 4450,00 

3. 

6672 002 

0090 1 

4; 12; 13; 

20 755,38 3,50 8550,00 

4. 

6672 002 

0123 2 3 528,28 2,00 7770,00 

5. 

6672 002 

0123 2 10; 11 445,95 2,00 4730,00 

 

4. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

5. Atcelt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr. 473 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, punktu 

1.8. 

 

Lēmums Nr.41. Pielikumi uz 6 lp. un nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Viskalni 1”- 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr. 612 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1”- 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] 

2013.gada 25.janvārī ir samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 520 (pieci simti divdesmit 

lati), atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Viskalni 1”-2, 

kadastra Nr. 6672 900 0290 pārdošanu par nosacīto cenu Ls 520 (pieci simti divdesmit lati) 

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

 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.42. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Viskalni 1”- 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr. 613 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1”- 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] 



2013.gada 17.janvārī ir samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 680 (seši simti 

astoņdesmit lati), atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Viskalni 1”- 3, 

kadastra Nr. 6672 900 0291 pārdošanu par nosacīto cenu Ls 680 (seši simti astoņdesmit lati) 

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

 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.43. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

7. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 12.02.2013. protokolu 

par komerciālās zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (11 tīkli līdz 100 m; 

1 reņģu tīkls līdz 100 m), atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās 

izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.44. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma pieņemšanu dāvinājumā 

(ziņo A.Holma) 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Civillikuma 1912.pantu, Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošo 

noteikumu Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 113.punktu, kā arī ņemot vērā [..] 

iesniegumu par dzīvokļa īpašuma dāvināšanu pašvaldībai, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

   
2.1.  Pieņemt dāvinājumā no [..], personas kods [..] dzīvokļa īpašumu pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 350/24168 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, un noslēgt 

dāvinājuma līgumu viena mēneša laikā no [..] īpašumtiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā uz iepriekš 

minēto nekustamo īpašumu. 

 

2.2. Uzdod nekustamā īpašuma speciālistei veikt dzīvokļa [..] dzīvokļa inventarizācijas lietas 

pasūtīšanu, dzīvokļa reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda. 

 

2.3. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, reģistrāciju zemesgrāmatā, 

nostiprinājuma lūgumu un citu dokumentu kārtošanai nepieciešamās izmaksas, lai [..] 

īpašumtiesības reģistrētu uz dzīvokļa īpašumu [..] zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, kā arī valsts nodevu un citus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

 

2.4. Noslēgt dāvinājuma līguma priekšlīgumu, ņemot vērā iepriekš minētos nosacījumus.  



 

 

Lēmums Nr.45. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

[..] 

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

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Savukārt 12.panta pirmās daļas 

2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

5. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 13.februāra Attīstības jautājumu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..]  

  6. 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.46. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..] 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka [..] nav izpildījis Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

30.panta pirmā daļā noteikto, ka vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumiem, un saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2009.12.22. noteikumu Nr. 1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4. punktu, sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 

11.februāra sēdes un finanšu komitejas 2013.gada 13.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

NOLEMJ: 

 

Piedzīt no [..], personas kods [..], samaksu Ls 1320,- (viens tūkstotis trīs simti divdesmit 

lati) apmērā par bērnam [..] sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē no 2011.gada 

1.aprīļa līdz 2013.gada 31.janvārim.  

 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, LV - 4201) viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.47. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu no [..] 

[..] 



2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka [..] nav izpildījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

30.panta pirmā daļā noteikto, ka vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumiem, un saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2009.12.22. noteikumu Nr. 1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 4. punktu, Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2031.gada 

11.februāra sēdes un finanšu komitejas 2013.gada 13.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

NOLEMJ: 
 

Piedzīt no [..], personas kods [..], samaksu Ls 1320,- (viens tūkstotis trīs simti divdesmit 

lati) apmērā par bērnam [..] sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē no 2011.gada 

1.aprīļa līdz 2013.gada 31.janvārim. 

 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, LV - 4201) viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.48. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

12. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, 

un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, un 2013. 

gada 13. februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu  Ls 24.92, tai skaitā: tekošā gada aprēķinu Ls 5.00, pamatparādu Ls 15.45 un 

nokavējuma naudu Ls 4.47, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 

citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas 

atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka 

nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības 

iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

 

Lēmums Nr.49. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

 



Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, 

un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, saskaņā ar 

2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu  Ls 249.48, tai skaitā: pamatparādu Ls 185.06 un nokavējuma naudu Ls 64.42, 

bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām 

personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, 

noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām 

personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to 

pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības 

iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

Lēmums Nr.50. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

D.Straubergs: Uzņēmēju konsultatīvajā padomē radās jautājums, vai visos gadījumos nekustamā 

īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršana ir pamatota. Neviena konkrēta persona netika uzrādīta. 

 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.51. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.52. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.53. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.54. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.55. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 



 

19. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ansim Edelmanim 

[..] 

Lēmums Nr.56. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.57. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.58. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.59. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..] 

[..] 

Lēmums Nr.60. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni”, saimniecības ēkas izslēgšanu no Salacgrīvas novada 

domes bilances 

 

Pamatojoties uz Limbažu zemesgrāmatu nodaļas, Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. 396, kurā redzams, ka uz saimniecības ēkas „Zaļkalni” īpašuma tiesības 

nostiprinātas fiziskai personai, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Izslēgt no domes bilances saimniecības ēku „Zaļkalni”, kadastra apz. 6660 004 0019 001 

31,3 kv.m platībā. 

 

Lēmums Nr.61.  

 

 

25. § 

Par adreses telpu grupām Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 11 likvidēšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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”-10 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

1. Likvidēt Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā adreses: 

Jūrmalas iela 11-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

Jūrmalas iela 11-4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 

 (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā 

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.62. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par nosaukuma „Sauleskalna ceļš” piešķiršanu zemes gabalam Ainažu pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] (juridiskā adrese: [..]) 2013.gada 14.februārī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-11/142) 11.02.2013. iesniegumu Nr.4.1-1.2 00x2 150 13 169 „Par 

nosaukuma piešķiršanu bezatlīdzības kārtībā valstij nododamajam pašvaldības ceļa posmam ar 

kadastra apzīmējumu 6625 003 0469” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 13.februāra 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”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

 

1. Piešķirt no pašvaldības autoceļa Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā „Vārpas-Rozēni” 

atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0469 nosaukumu: 

„Sauleskalna ceļš”. 

2. 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.63. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par nosaukuma piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” 

– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6625 002 0261 nosaukumu „BRĪVUĻI”. 

2. Piešķirt zemes vienībai Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 6605 

002 0104 nosaukumu „Senču iela 2A”. 

 

Lēmums Nr.64.  

 

 



28. § 

Par nosaukuma „Mierlauki 1” piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..] pilnvarotās personas [..], dzīvojoša [..] 2013.gada 25.janvārī Salacgrīvas 

novada domē saņemto (reģ. ar reģ.nr.3-16.1/54) 24.01.2013. iesniegumu par nosaukuma 

piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

NOLEMJ: 
1. Piešķirt nekustamam īpašumam (kadastra Nr. [..]) Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 

un tā sastāvā esošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] nosaukumu: 

„Mierlauki 1”. 

2. 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.65. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] Salacgrīvas novadā 2013.gada 4.februārī Salacgrīvas 

novada domes Liepupes pagasta pārvaldē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/76) 04.02.2013. 

iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 6,9 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „SILDEGAS”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

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

mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 

 (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā 

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.66. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2013.gada 28.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/55) 28.01.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 



13.februāra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 1,6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „VILKĀBELES 1”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6672 001 

0113 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 

 (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā 

 stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.67. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu Nr.13; 48.§ uz 

kuru zemes gabals Liepupes pagastā ar kadastra Nr. 6660 009 0171 „Slīmesti” atzīts par 

pašvaldībai piekritīgu un saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Salacgrīvas novada domei piekritīgo zemes gabalu „Slīmesti” (kadastra Nr. 6660 

009 0171) saskaņā ar pielikumu, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt sekojošas adreses, 

nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

1. Adresi: Slīmesti, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads (shēmā Nr.3) 0.03 ha platībā 

(platība precizējama pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- zeme 

ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods1201); 

2. Nosaukumu: „Slīmesti-1” (shēmā Nr.1) 2.4 ha patībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

3. Nosaukumu: „Slīmesti-2” (shēmā Nr.2) 2.02 ha patībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

4. Nosaukumu: „Slīmesti-3” (shēmā Nr.4) 2.05 ha patībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



2. Noteikt ceļa servitūtu uz zemes gabaliem, kas shēmā apzīmēti ar Nr.1, Nr.2 un Nr.4 

4.5m platumā. 

 

Lēmums Nr.68. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

32. § 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupē „Lāčauzas” sadalīšanu 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu Nr.13; 48. uz 

kuru zemes gabals Liepupē, Liepupes pagastā ar kadastra Nr. 6660 009 0351 „Lāčauzas” atzīts par 

pašvaldībai piekritīgu un saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Salacgrīvas novada domei piekritīgo zemes gabalu „Lāčauzas” (kadastra Nr. 

6660 009 0351) saskaņā ar pielikumu, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt sekojošus 

nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

1. Nosaukumu: „Lāčauzas-1” (shēmā Nr.1) 2.0 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- neapgūta komercdarbības 

objektu apbūves zeme (kods 0800); 

2. Nosaukumu: „Lāčauzas-2” (shēmā Nr.2) 2.0 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- neapgūta komercdarbības 

objektu apbūves zeme (kods 0800); 

3. Nosaukumu: „Lāčauzas-3” (shēmā Nr.3) 2.0 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), mērķi- neapgūta komercdarbības 

objektu apbūves zeme (kods 0800); 

4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (shēmā Nr.4) 2.2 ha platībā (platība 

precizējama pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā)- neapgūta 

komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0800). 

2. Noteikt ceļa servitūtu uz zemes gabaliem, kas shēmā apzīmēti ar Nr.3 un Nr.4 7.5m 

platumā. 

 

Lēmums Nr.69. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Ainažos „Valdemāra iela 77A” sadalīšanu 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.377 uz kuru zemes gabals Ainažos ar 

kadastra apzīmējumu 6605 003 0071 „Valdemāra iela 77A” atzīts par pašvaldībai piekritīgu un 

saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 13.februāra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 



lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 

vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Salacgrīvas novada domei piekritīgo zemes gabalu „Valdemāra iela 77A” 

(kadastra apzīmējums 6605 003 0071) saskaņā ar pielikumu, atdalītajam zemes gabalam 1680 

m
2
 platībā (platība precizējama pēc kadastrālās uzmērīšanas) piešķirt nosaukumu „Valdemāra 

iela 75A” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0600). 

2. Noteikt ceļa servitūtu ceļus 4.5m platumā shēmā norādītajās vietās.  

 

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

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.433 „Par 

detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā uzsākšanu” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101. un 103. punktu, nekustamā 

īpašuma Salacgrīvā, Pērnavas ielā 35C īpašnieces [..] (personas kods [..]) iesniegumu, kas 

Salacgrīvas novada domē reģistrēts 2013.gada 24.janvārī ar Nr.3-16.1/51, par detālplānojuma 

izstrādes atsākšanu, izstrādes vadītāja maiņu un laika grafika precizēšanu, atklāti balsojot „PAR”-

10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.433 „Par 

detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā uzsākšanu”: 

1. Lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 

apstiprināt Salacgrīvas novada būvvaldes galveno arhitektu.” 

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2010.gada 3.februāra līgumā par detālplānojuma 

izmaiņu izstrādi, saskaņā ar vienošanās projektu (Pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.71. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

35. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.434 „Par 

detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā darba uzdevuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101. un 103. punktu, zemes īpašnieces 

[..] (personas kods [..]) iesniegumu, kas Salacgrīvas novada domē reģistrēts 2013.gada 24.janvārī ar 

Nr.3-16.1/51, par detālplānojuma izstrādes atsākšanu, izstrādes vadītāja maiņu un laika grafika 

precizēšanu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādus grozījumus  Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.434 

„Par detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā darba uzdevuma apstiprināšanu”: 

1.1. Papildināt lēmumu ar 2.punktu šādā redakcijā: „2. Detālplānojuma darba uzdevuma 

derīguma termiņš divi gadi” 



2. Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.434 

„Par detālplānojuma Pērnavas ielā 35C, Salacgrīvā darba uzdevuma apstiprināšanu” 

apstiprinātājā  pielikumā Nr.1 „Darba uzdevums detālplānojumam”: 

2.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: „1.Pamatojums 1.1. Ministru kabineta 2012.gada 

16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 101. un 103.punkts.”; 

2.2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „2. Izstrādes vadītājs: Salacgrīvas novada būvvaldes 

galvenais arhitekts.”; 

2.3. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā: „7.1. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi 

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

2.4. Izteikt 10.2 punktu šādā redakcijā: „10.2. Domes lēmums par detālplānojuma 1. redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 2013.gada marts - aprīlis”; 

2.5. Izteikt 10.3 punktu šādā redakcijā: „10.3. Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskā 

apspriešana (ne mazāk kā trīs nedēļas) un institūciju atzinumu saņemšana 2013. gada aprīlis 

- maijs”; 

2.6. Izteikt 10.4 punktu šādā redakcijā: „10.4. Detālplānojuma  izskatīšana domē 2013.gada 

maijs - jūnijs”; 

2.7. Izteikt 11.5.punktu šādā redakcijā: „11.5. Plānojuma noformēšanu veic atbilstoši 

28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība" un 14.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.370 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

 

Lēmums Nr.72.  

 

36. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 28.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/ 56) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2013.gada 13.februāra Attīstības 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma [..]” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas 

rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 4.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Gulbīši-1” un uz zemes gabala esošajām ēkām 

adresi: Gulbīši-1, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

4.0 ha platībā. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas 

rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 10.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Alpi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 10.7 ha 

platībā. 

 

Lēmums Nr.73. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 



 

37. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 11.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/ 107) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 

13.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 7.4010 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām 

ar kadastra apzīmējumu [..] un [..] adresi: [..] un ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Grīvas iela 

5, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus: 

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)- 4.4350ha 

platībā; 

-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 1.0930ha platībā; 

-pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 0502)- 1.8730ha platībā. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 0.12 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Grīvas iela 3A” un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 0502)- 0.12ha 

platībā. 

 

Lēmums Nr.74. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

38. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 4.februāra 

vēstuli Nr.10-03/216706-2/1 un 2013.gada 13.februāra Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR”-10 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma Nr.31 „Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem 

Salacgrīvas novada teritorijā” 2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „Saglabāt nekustamā 

īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā 

izveidotajai 1. zemes vienībai 6.6 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem [..] adresi: [..], savukārt ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: SLTP 

4045 Mustkalni, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma 



lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 

0101). 

 

Lēmums Nr.75. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

39. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2013.gada 13.februāra Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-10 

(Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

 

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

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

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām; 

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

pamata; 

2.2.3.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.3.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.3.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 pievienoti protokolam. 

 

 

Uz domes sēdi plkst.15:25 ierodas deputāte Sarma Līsmane. 

 

40. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli [..] 

(ziņo D.Būmane) 

[..] 

2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka „pilngadīgs 

ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu 

iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs 

mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības” un izvērtējot lietas apstākļus, 

pamatojoties uz 2013.gada 8.februāra Komunālo jautājumu komitejas un 2013.gada 13.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, 

S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

Pārslēgt 2005.gada 18.jūlijā ar [..] noslēgto īres līgumu un piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli Rīgas ielā [..], Svētciemā, Salacgrīvas pagastā (71.3 m
2
 platībā, kurā ir 4 

(četras) istabas), [..], personas kods [..]. 

 

Lēmums Nr.77. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 



 

41. § 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu Liepupes pagastā 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Izskatījusi [..] reģ. Nr. [..] īpašnieces [..], 2013.gada 30.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/65) par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Lini”, „Neļķes”, 

„Lobēlijas”, „Čakstes” un „Lauri”, Liepupes pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, 

tika KONSTATĒTS: 

1.1 Nekustamie īpašumi Liepupes pagastā 

„Lini”, kadastra Nr. 6660 006 0111 (3,9 ha platībā), 

„Neļķes”, kadastra Nr. 6660 006 0011 (2,1 ha platībā), 

„Lobēlijas”, kadastra Nr. 6660 006 0107 (3,0 ha platībā), 

„Čakstes”, kadastra Nr. 6660 006 0142 (4,5 ha platībā),  

„Lauri”, kadastra Nr.6660 006 0110 ( 0,5 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītoši 

zemes gabali, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols 

Nr.13 § 47). 

1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, punktu 18.3, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 

3.1.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12) un ņemot vērā 2013.gada 

13. februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

2.1. Iznomāt uz 5 gadiem [..] Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus Liepupes 

pagastā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu ( pielikums Nr. 1). 

2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība. 

2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības zemes gabaliem: 

2.3.1. „Lini”, kadastra Nr. 6660 006 0111 (ar kopējo platību 3,9 ha), kas sastāv no zemes vienībām 

ar kadastra apz. 6660 006 0111, 6660 006 0112, 6660 006 0113, 6660 006 0114, 6660 006 0115, 

6660 006 0117, 6660 006 0118. 

2.3.2. „Neļķes”, kadastra Nr. 6660 006 0011, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0170 (2,1 ha 

platībā), 

2.3.3. „Lobēlijas”, kadastra Nr. 6660 006 0107 (ar kopējo platību 3,0 ha), kas sastāv no zemes 

vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0106, 6660 006 0107. 

2.3.4. „Čakstes”, kadastra Nr. 6660 006 0142, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0142 (4,5 ha 

platībā),  

2.3.5. „Lauri”, kadastra Nr.6660 006 0110, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0110 (0,5 ha 

platībā). 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

2.5. Ar šī zemes nomas līguma stāšanos spēkā lauzt 2010.gada 22.novembra zemes nomas līgumu 

Nr. 8-2.1/143. 

 

Lēmums Nr.78. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

42. § 



Par grozījumiem 2012.gada 13.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 iznomātajā īpašumā 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē 

 

Saskaņā ar [..], reģ Nr. [..], valdes locekļa [..] 2013.gada 15.janvārī Salacgrīvas novada 

domē saņemto iesniegumu reģ. Nr. 3-16.1/29, ar lūgumu veikt grozījumus 2012.gada 13.martā 

noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 īpašumā Mehanizācijas ielā 4 (mainīts nosaukums un adrese 

no „Katlu māja” uz Mehanizācijas iela 4), atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus šādus grozījumus iepriekš minētajā līgumā un līguma 1.1., 5.1.13., 

5.1.14. un 5.1.15. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

 

2.1. „1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piederošā nekustamā 

īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, kadastra Nr. 6660 009 0398 daļu – zemes gabalu 

4230 kv.m platībā, turpmāk tekstā Zemesgabals”. 

2.2. „5.1.13. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.decembrim izstrādāt un saņemt būvvaldes akceptu 

būvprojektam un saņemt būvatļauju koģenerācijas stacijas būvniecībai.” 

2.3.„5.1.14. uzsākt koģenerācijas stacijas būvniecību ne vēlāk kā 2013.gada 31.decembrī.” 

2.4. „5.1.15. Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam uzcelt koģenerācijas staciju un nodot 

to ekspluatācijā”. 

 

2. Apstiprināt grafisko pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā. 

 

 

Lēmums Nr.79. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

43. § 

Par zemes gabala Mehanizācijas ielā 8, Liepupē iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Zemes gabals Mehanizācijas iela 8, kadastra  Nr. 6660 009 0512, zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0489 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 3843 kv.m platībā, kas uz 

pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000514467. 

 

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

domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie 

noteikumi Nr.12), atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..], reģ. Nr. [..], valdes locekļa [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu 

(reģ. 14.01.2013.g. Nr.3-16.1/23), iznomāt [..] zemes gabalu Mehanizācijas ielā 8, kadastra Nr. 

6660 009 0512, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0489 – katlu mājas darbības nodrošināšanai 

(pielikums Nr. 1). 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam Mehanizācijas ielā 8, kadastra apz. 

6660 009 0489 (3843 kv.m platībā) - 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības. 

2.3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.80. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 



Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Tīruma ielā 22, 

Salacgrīvā 

[..] 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta 

otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, 7.2.punktu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Salacgrīvā, Tīruma 

ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094 (ar kopējo platību 1200 kv.m), saskaņā ar pielikumu Nr.1, 

nosakot: 

3.1.1. nomnieks nomas tiesības ieguvis ar 2012.gada 1.janvāri; 

3.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

3.1.3. gada zemes nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās vērtības; 

3.1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības nodokli) 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.81. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

45. § 

Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Atlantijas ielā 

52, Salacgrīvā 

[..] 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta 

otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, 7.2.punktu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Salacgrīvā, 

Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029 (ar kopējo platību 1400 kv.m), saskaņā ar pielikumu 

Nr.1, nosakot: 

3.1.1. nomnieks nomas tiesības ieguvis ar 2012.gada 1.janvāri; 

3.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

3.1.3. gada zemes nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās vērtības; 

3.1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības nodokli) 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

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

 

 

46. § 

Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt tehnikas degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.2 

3. Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas: 



 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

VOLKSWAGEN PASSAT  

(domes priekšsēdētājs) 

HO 445 „Avoti”, Salacgrīvas pagasts 

VOLKSWAGEN T5 Shuttle (domes 

šoferis) 

GL 1270 Krasta iela 44, Salacgrīva 

VOLKSWAGEN CARAVELLE 

(sociālais dienests) 

HD 1179 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu mītne 

Sprīdīši) 

GV 149 Smilšu iela 9, Salacgrīva  

MAZDA 5 (Salacgrīvas vidusskolas 

direktors) 

HP 5741 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

OPEL MERIVA (Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs) 

GC 6753 „Ceriņi”, Liepupes pagasts 

OPEL VIVARO (Liepupes pārvaldes 

šoferis) 

GJ 5564 „Veiksmes”, Liepupes pagasts 

VOLKSWAGEN PASSAT  

VARIANT (izpilddirektora palīgs 

tehniskos jautājumos) 

HD 3485 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads  

VOLKSWAGEN CADDY (Ainažu 

pilsētas pārvaldniece) 

HD 3493 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

Piekabe – kravas kaste RB 

1101(Ainažu pilsētas pārvaldniece) 
N 5988 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

CARAVELLE (domes šoferis) 

HD 3487 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

DACIA LOGAN (apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, enerģētiķis) 

FN 9995 Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

Traktors T-16 M T 6787 Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

WOLKSWAGEN TRANSPORTER 

kravas  

HL 9921 Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

Hidrauliskais pacēlējs DINO 210  Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

Traktors T-25 T 7819 LD Kr. Barona iela 6, Ainaži 

Honda CRV (kārtībnieki) MH 82 Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts  

vai „Skaras”, Lāņi, Salacgrīvas pagasts 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu 

Nr.444 „Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu”.  

 

Lēmums Nr.83. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Ainažu 

kultūras nama vadītājas S.Muciņas 2013.gada 30.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/25) un 

Iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvedes G.Kristiņas 2013.gada 11.februāra iesniegumu (reģ. 

Nr. 3-18/33), saskaņā 2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

 

 Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 



1. Papildināt pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts” sadaļu Ainažu kultūras nams ar sekojošu ierakstu: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

4. Apkopējs 0.175 1 Ls 200 3. I A  

 

2. Papildināt pielikumu Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts”  ar sadaļu Licencētā makšķerēšana: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1. 
Makšķerēšanas licenču 

pārdevējs 
0.35 0.5 Ls 200 23. II A 

Licencētā 

makšķerēšana 

 

 

Lēmums Nr.84. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

48. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr. 93 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 11.februāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes un 

2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

Izdarīt šādus grozījumus ar 2012.gada 15.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 93. 

„Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 

3; 7.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 „Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums”(ar grozījumiem 14.11.2012. lēmums Nr.533): 

 

Izteikt lēmuma 2.sadaļas „Pedagoģiskā personāla darba algu un piemaksu noteikšanas kārtība” 

punktu 2.6.sekojošā redakcijā: 

 

„2.6. Par novada metodiskās apvienības vadīšanu ar iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz 

direktoru padomes ieteikumiem, veikt piemaksu pedagogiem līdz Ls100 (simts lati un nulle 

santīmi) pirms spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksas, 1. un 2. 

semestra beigās. Piemaksa nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto 

maksimālās piemaksas apmēru.” 

 

Lēmums Nr.85.  

 

 

49. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS 

2013” laikā no 2013.gada 16.jūlija līdz 22.jūlijam (ieskaitot) 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumiem 515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Salacgrīvas vidusskolas direktora  



E.Ādmīdiņa 2013.gada 11.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/ 32), saskaņā ar 2013.gada 

11.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 13.februāra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt Salacgrīvas vidusskolas  telpu  nomas maksas   pasākuma  „POSITIVUS 2013” 

laikā no 2013.gada 16.jūlijam līdz 22.jūlijam ieskaitot, sekojošā apmērā: 

1)  I stāva dienesta viesnīcas noma   LVL 12.00 pers./dienn. 

2) II stāva dienesta viesnīcas noma  LVL 10.00 pers./dienn. 

3) Klases un sporta zāles noma nakšņošanai LVL 3.00 pers./dienn. 

 

Lēmums Nr.86. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

50. § 

Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 

saskaņā ar 2013.gada 13.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt mantisko ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā atbilstoši mantiskā 

ieguldījuma novērtējumam par kopējo summu LVL 199300 (viens simts deviņdesmit deviņi 

tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi), ko saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmās daļas nosacījumiem veicis SIA „Pro Ves”, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atsavināt pašvaldībai piederošu mantu, atbilstoši Pielikumā Nr.2 norādītajam mantiskā 

ieguldījuma sarakstam. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc CFLA saskaņojuma par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Limbažu rajona Liepupes pagasta ciemā Liepupe”” īstenošanas ietvaros izveidoto 

pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā. 

4. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā 

saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Lēmums Nr.87. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

51. § 

Par grozījumiem lēmumā Nr. 628 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolai 2013.gadā” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, 2013.gada 

11.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 13.februāra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.628 „Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai 2013.gadā” : 

1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā: „1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu Ls 

48’362,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi lati) Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola) 2013.gada pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas 



novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar iesniegto budžeta pieprasījumu (pielikums Nr.1). 

Samazinoties pašvaldības budžetam, finansējuma apjoms var tikt samazināts.’  

1.2. Izteikt lēmuma 3.punktu sekojošā redakcijā: „3. Rezervēt Salacgrīvas novada sporta 

skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports” Ls 12’647 (divpadsmit tūkstoši 

seši simti četrdesmit septiņi lati) starptautiskajām mācību treniņnometnēm, dalībai Eiropas 

un Pasaules čempionātos.” 

2. Noslēgt vienošanos ar Sporta skolu par grozījumiem 2013.gada 30.janvāra līgumā Nr.3-

25.3/69. 

 

Lēmums Nr.88. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 35 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

52. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.643 „Par 

finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2013.gada 30.janvāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 62), 

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.43225.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 5.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: izdarīt grozījumus 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 643 

„Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās”: 

 

Izteikt lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā: 

 „1. Piešķirt Ls 6590 (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit lati 00 santīmi) Salacgrīvas 

novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas dienās.” 

 

Lēmums Nr.89. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

53. § 

Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp 

Salacgrīvas novada domi un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un 

uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar 2013.gada 11.februāra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā bērnu ratiņkrēsla iegādei Ls 531 apmērā Annijai 

Ķellei. 

2. Pabalsta izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem. 

 

 

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

 

 

54. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” 

rekonstrukcija” realizācijai 



 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes 2012.gada 13.februāra lēmumu Nr.09.3/2-11/523, saskaņā ar 2013.gada 13.februāra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 

projektu „Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” rekonstrukcija”, ņemt 

kredītu Ls 231523 apmērā (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit trīs 

lati) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases 

noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 

2014.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai. 

3. Atcelt 2012.gada 12.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.140 „Par kredīta 

ņemšanu projekta „Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” rekonstrukcija” 

realizācijai” (protokols Nr.4; 10.§). 

 

Lēmums Nr.91. Projekta ieņēmumu un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

55. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā” realizācijai 

 

Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 20.aprīļa 

lēmumu Nr.09.6/2-11/1210, saskaņā ar 2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģijas 

īstenošana" atbalstīto projektu „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā”, ņemt 

kredītu Ls 186825 apmērā (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit 

pieci lati) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts 

kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 

2014.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai. 

3. Atcelt 2012.gada 17.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.521 „Par kredīta 

ņemšanu projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā” realizācijai” (protokols 

Nr.13; 26.2.§). 

 

Lēmums Nr.92. Projekta ieņēmumu un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

56. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

56.1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums””, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.93. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

56.2. § 

 Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un priekšsēdētāja vietnieci 

vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja 

vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos D.Martinsone. 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, S.Kuka, J.Prīmanis, 

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

D.Straubergs, S.Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu uz sadraudzības 

pašvaldību Gabala Azerbaidžānā laikā no 2013.gada 6. līdz 10.aprīlim. 

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

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

noteiktajā kārtībā. 

3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei. 

 

Lēmums Nr.94.  

 

 

56.3. § 

Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.8-2.1/26 

(ziņo G.Upīte) 

D.Straubergs: Ņemot vērā to, ka pagasta māja ir vēsturiska, jāseko līdzi, lai kopskats netiktu 

izbojāts. 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] valdes locekles [..] 2013.gada 25.janvāra 

iesniegumu par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr. 8-

2.1./26 ar lūgumu atļaut iznomātajā zemes gabalā Liepupes pagasta, „Mežgravas” izbūvēt vieglas 

konstrukcijas būvi nolūkā paplašināt ēdināšanas iespējas un izveidot tūrisma naktsmītnes, kā arī 

veikt attiecīgas izmaiņas nomas līgumā. Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iekļaut 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā  Nr. 8-2.1./26 

nosacījumu, ka Nomniekam ir tiesības nomātajā nekustamā īpašumā izbūvēt jaunu ēku, kurā 

paredzētas telpas ēdināšanai un tūristu izmitināšanai. 

2. Veikt nepieciešamos grozījumus 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas 

līgumā Nr. 8-2.1./26. 

 

Lēmums Nr.95. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 



56.4. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 13.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/113) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, 

S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas 

rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 2.23 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem [..] adresi: [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 2.23 ha platībā; 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas 

rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 1.23 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Kursīši-1” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 1.23 ha 

platībā, kā arī saglabāt uz zemes gabala esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi 

Kursīši, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. 

 

Lēmums Nr.96. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

56.5. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2013.gada 13.februāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/ 137) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6615 010 0139, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, 

S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 0.9314 ha platībā (platība precizējama pēc 

zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..]. Zemes gabalam noteikt sekojošus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

-dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 

0501)- 0.3683ha platībā; 

-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 0.5631ha platībā. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 0.3398 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Pērnavas iela 41G” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 



-dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 

0501)- 0.2398ha platībā; 

-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)- 0.1ha platībā. 

 

Lēmums Nr.97. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

56.6. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.667 „Par ēku 

(būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu” 

 

Saskaņā ar 1988.gada 9.jūnijā Limbažu valsts notāra kantora izdoto mantojuma apliecību 

Nr.842 un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta 

zemesgrāmatā, ierakstāmas pievienojot likumos noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala 

platības apstiprināšanu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, 

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

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr.667 „Par ēku (būvju) 

[..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu” 1.punktu un izteikt to 

sekojošā redakcijā: „Noteikt ēku (būvju), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..]” 

īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala platību 0,339 ha.”  

 

Lēmums Nr.98.  

 

 

56.7. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām” realizācijai 

(ziņo S.Kacara) 

 

Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 21.jūnija 

lēmumu Nr.09.6/2-11/1844, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – 

nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģijas 

īstenošana" atbalstīto projektu „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām”, ņemt 

kredītu Ls 26374 apmērā (divdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri lati) no 

Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2014.gada. 

Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  

3. Atcelt 2012.gada 25.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.385 „Par kredīta 

ņemšanu projekta „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām” realizācijai” (protokols Nr.9; 

36.§). 

 

Lēmums Nr.99. Projekta ieņēmumu un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

56.8. § 

Par sniegto galvojumu SIA „Salacgrīvas ūdens” kredītam tehnisko projektu izstrādei ERAF 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

(ziņo K.Krūmiņš) 

 



2012.gada 7.decembrī saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

05.12.2012. vēstule Nr.4.2.1-16/15806 par akceptētiem tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem 

projektiem „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pagasta Svētciemā” un 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā”. 2012.gada 

10.decembrī saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.12.2012. vēstule 

Nr. 4.2.1.-16/15882 par akceptētu tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības 

attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā”. 2013.gada 16.janvārī saņemta LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 14.01.2013. vēstule Nr. 4.2.1-16/490 par akceptētiem tehniski 

ekonomiskajiem pamatojumiem projektiem „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Liepupes ciemā 2.kārta” un „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Jelgavkrasta ciemā”.  

Pamatojoties uz SIA „Salacgrīvas ūdens” dalībnieku sapulces 2013.gada 20.janvāra lēmumu Nr.6, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta otro daļu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

1. Lai realizētu ERAF aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” tehnisko projektu izstrādi Salacgrīvas novada Svētciema, 

Tūjas, Korģenes, Liepupes un Jelgavkrastu ciemos, sniegt galvojumu SIA „Salacgrīvas 

ūdens”, kas ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kredītam 50 000 Ls (piecdesmit 

tūkstoši latu) AS „Citadele” bankā. Kredīta paredzētais atmaksas termiņš - 2 gadi ar 

plānoto procentu likmi 4% plus RIGIBOR. Kredīts tiks atmaksāts no augstākminēto 

ERAF projektu attiecināmo izmaksu sadaļas un SIA „Salacgrīvas ūdens” pašu līdzekļiem.  

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  
 

 

Lēmums Nr.100.  

 

56.9.§ 

Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” 

(ziņo S.Kacara) 

  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, atklāti 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar projektu „Taimiņu mazuļu ielaišana 

Salacas baseina mazajās upēs”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas ar PVN Ls 1600. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 1600. 

4. Ieguldīt projektā pašvaldības līdzekļus 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. Ls 240 

(divi simti četrdesmit lati). 

 

Lēmums Nr.100.  

 

57. § 

Par saistošo noteikumu B-3 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.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, atklāti balsojot PAR:-; PRET-; ATTURAS:-, atklāti 

balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 
 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 

būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.101. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 22 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

58. § 

Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši” 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

131 
punktu un saskaņā ar 2013.gada 11.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 

2013.gada 13.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, I.Īstenais, V.Dance, 

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

 

1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” Ls 324.87 

mēnesī.  

2. Sniedzot pakalpojumu, piemērojama lēmuma 1.punktā norādītā summa, no kuras atskaitītas 

pakalpojuma saņēmēja iemaksas atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 

nosacījumiem un finansējums pēc MK noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par valsts budžeta 

dotāciju pašvaldībām 2013.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim 

ievietotajām personām”, kas tiek novirzīts iemītnieku uzturēšanas izmaksās 2013.gadā Ls 

13.89 Ls apmērā uz vienu iemītnieku.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.82 

„Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne 

„Sprīdīši”” (protokols Nr.2; 81.§). 

 

Lēmums Nr.102. Aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Pārskats par ārzemju komandējumu uz Somijas tūrisma gadatirgu „MATKA 2013” 

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītāja J.Zālīša ziņojums saskaņā ar protokolam 

pievienoto pārskatu uz 1 lp. 

 

2. Pārskats par komandējumu uz Latvijas tūrisma gadatirgu „BALTTOUR 2013”  



Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītāja J.Zālīša ziņojums saskaņā ar protokolam 

pievienoto pārskatu uz 3 lp. 

 

3.Pārskats par ārzemju komandējumu uz starptautisko Igaunijas tūrisma gadatirgu 

„TOUREST 2013”  

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītāja J.Zālīša ziņojums saskaņā ar protokolam 

pievienoto pārskatu uz 1 lp. 

 

4. Pārskats par Salacgrīvas novada domes speciālistu komandējumu uz Nīčepingas 

pašvaldību Zviedrijā 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga ziņojums saskaņā ar protokolam pievienoto 

pārskatu uz 4 lp. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:55. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 20.martā plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


