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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 
Nr.13 

 

Salacgrīvā         2014.gada 17.decembrī 

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi 

2. Par Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumu apstiprināšanu un maksas par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu gadatirgos apstiprināšanu 

3. Par nolikuma „Par Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību, kurās Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” 

apstiprināšanu 

4. Par “I Ziemeļvidzemes mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” 

nolikuma apstiprināšanu 

5. Par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu  

6. Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.68 „Par 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu” 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam “Dūņas”, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam “Lagūnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

mailto:dome@salacgriva.lv
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17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

19. Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

20. Par topogrāfisko plānu derīguma termiņa pagarināšanu 

21. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 

5, Ainažos pārdošanu par nosacīto cenu 

22. Par pašvaldības zemes gabala „Sarmas”,  Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

23. Par daļu pašvaldības zemes gabala „Zeme pie Urdziņām”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

24. Par kustamās mantas iznomāšanu SIA „Ainažu doktorāts” 

25. Par grozījumiem 2012.gada 27.decembī noslēgtajā īres līgumā Nr.8-2.6/41 „Liepupe 30”-5, 

Liepupē, Liepupes pagastā 

26. Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā telpu īres maksas apstiprināšanu 

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

29. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

30. Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabala „Vālodzes”, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

31. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta – Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra lēmuma Nr. 52 „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

32. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta – Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra lēmuma Nr. 53 „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

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

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

35. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Saules ligzda” nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu iekšējos ūdeņos ar I.Ivanova 

zvejnieku saimniecību „Šoneris” 

37. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Šoneris” 

38. Par zvejas rīku limitu sadali 2015.gadam 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

40. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 639 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs Salacgrīva” 

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

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

42. Par finansiālu atbalstu Endijas Rezgales- Straidoma mūzikas albuma izdošanai 

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

44. Papildus darba kārtības jautājumi: 

44.1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.3 „Par 

Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” 

44.2.Par Tūjas bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu no amata un vadītāja pienākumu izpildītāja 

iecelšanu 

44.3.Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadā 
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45. Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris 

Zunde, Inga Čekaļina, Gints Šmits, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona 

Balode  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Aivars Krūmiņš - Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Dita 

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

Salacgrīvas novada domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas 

vadītāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Ilona 

Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes 

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

– Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists 

 

Nepiedalās- Aleksandrs Rozenšteins (personiski iemesli), Dace Martinsone (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 44 

jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj 

apstiprināt sagatavoto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas 

novada domi 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

 Ņemot vērā Alojas novada domes priekšlikumu (10.12.2014. vēstule Nr. 3-6/14/1047 “Par 

sadarbības turpināšanu”) par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas 

– būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas 

novada domes Būvvaldei uz laiku no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, kā arī to, 

ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai izpildītu Alojas novada domes 

deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot Salacgrīvas novada pašvaldības 

funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta piekto daļu, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

 

 1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas izpildi. 
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 2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz 

laiku no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas 

funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8 

„Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā 

pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada 

beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu 

atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. 

 5. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektors Kaspars Ķemers.  

 6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc Alojas novada domes lēmuma pieņemšanas par 

deleģēšanas līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par deleģētās būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz 

laiku no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 

Lēmums Nr.412. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

2. § 

Par Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumu apstiprināšanu un maksas par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu gadatirgos apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

39.punktu, Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 „Par kārtību, 

kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 4.punktu, un Salacgrīvas tirgus pārvaldītāja 

izstrādātajiem un iesniegtajiem 2014.gada 1.decembra Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumiem un 

Salacgrīvas pilsētas gadatirgus tirdzniecības vietu izmantošanas cenrādi (iesniegti Salacgrīvas 

novada domē 02.12.2014., reģ. Nr. 3-16.2/704), saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības un 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Saskaņot Salacgrīvas pilsētas tirgus pārvaldītāja SIA „A PAKALPOJUMI” (reģ.Nr. 

40103775508, juridiskā adrese: Viršu iela 1-68, Rīga) izstrādātos 2014.gada 1.decembra 

Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumus, saskaņā ar 1.pielikumu, un Salacgrīvas pilsētas gadatirgus 

tirdzniecības vietu izmantošanas cenrādi, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Lēmums Nr.413. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

3. § 

Par nolikuma „Par Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību, kurās Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas 3., 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 

1., 5., 6., 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 
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Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt nolikumu „Par Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību, kurās Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” saskaņā 

ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.414. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par “I Ziemeļvidzemes mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Apstiprināt “I Ziemeļvidzemes mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.415. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste, M.Trankalis, N.Tiesnesis, I.Balode) 

 

Saskaņā ar grozījumiem LR likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, likuma 30.
1
 

pantā ir noteikta darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas kārtība, kurā teikts, ka, 28.panta 

pirmās daļas 7.punktā un 28.
1
 panta pirmajā daļā minētās personas, kā arī personas, kuras 

lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai, iesniedz iesniegumu tā 

novada pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Ar lauksaimniecības zemi veikto 

darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības komisija, kuras sastāvā ir novada pašvaldības un 

tiešās pārvaldes institūciju pārstāvji. Pašvaldības komisija mēneša laikā no iesnieguma, darījuma 

akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.
1
 panta otrā daļā noteikto lēmumu. Saskaņā ar iepriekš minēto 

likumu, lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisija 

noformē izziņas veidā, un darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam 

pievienota minētā izziņa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30., 30.
1
 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, un 

saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
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1. Izveidot Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju. 

2. Iekļaut Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

sastāvā: 

2.1. nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Gunu Paegli - komisijas priekšsēdētājs; 

2.2. padomnieci juridiskajos jautājumos Ditu Lejnieci; 

2.3. uzņēmējdarbības centra vadītāju Dzintru Eizenbergu; 

2.4 nodokļu speciālistu Valdu Neimani – komisijas sekretārs; 

2.5. teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

 

Lēmums Nr.416.  

 

6. § 

Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās 

 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam, zemes reforma 

uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais likuma 

„Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās 

veicama trijās kārtās. 

Zemes reformas pirmajā kārtā pašvaldībai bija jāpieņem zemes pieprasījumi no bijušajiem 

zemes īpašniekiem, pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem, kā arī jāapkopo 

iesniegtie zemes pieprasījumi un jāpieņem lēmumi likumā “Par zemes komisijām” noteiktajā 

kārtībā. 

Zemes reformas otrajā kārtā bija jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un  jānodrošina 

nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai,  jāpieņem lēmumi, tai skaitā 

atzinumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī jāveic 

zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana. 

Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām bija jāpieņem lēmumi par zemes 

piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes 

uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē 

pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar 1998.gada gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes  reformas pabeigšanu 

pilsētās” 5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti iepriekš 

minētie darbi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes 

pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanu un zemes piederības vai piekritības noteikšanu.    

Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” attiecīgajai pašvaldībai 

jāsagatavo un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par 

zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku vai kurām 

atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā 

ieskaitīto un neizmantoto zemi. 

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Salacgrīvas un Ainažu  pilsētās: 

Zemes reformas pirmā kārta Salacgrīvas un Ainažu pilsētās pabeigta 1999.gada 1.martā, 

noslēdzot zemes pieprasījumu pieņemšanu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas zemes komisijās, saskaņā 

ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu. 

Zemes reformas otrā kārta Salacgrīvas un Ainažu pilsētās pabeigta 1999.gada 1.oktobrī, 

Salacgrīvas un Ainažu pilsētas zemes komisijām izskatot visus līdz 1999.gada 1.oktobrim saņemtos 
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zemes pieprasījumus un pieņemot atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes 

nodošanu īpašumā par maksu pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” 2.panta ceturto daļu. 

Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

6.panta sesto daļu pabeigti 2009.gada 30.decembrī, bet lēmumu pieņemšana zemes piešķiršanai 

īpašumā par samaksu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.
1
apkšpunktam un 

Administratīvā procesa likuma normām. Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai 

īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes uzmērīšanai ir beigusies 2006.gada 1.janvārī līdz ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma spēkā stāšanās dienu, jo noteica, ka zemes kadastrālo 

uzmērīšanu var ierosināt tika kadastra subjekts, bet uzdevums par pilsētu administratīvo robežu 

precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.216 „Administratīvo 

teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un 

aktualizēšanas kārtība”. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas uzdevumi Salacgrīvas un Ainažu  

pilsētās pabeigti 2011.gada 30.septembrī.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi Salacgrīvas un Ainažu pilsētās ir izpildīti atbilstoši zemes reformu 

pilsētās reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, līdz ar ko, atbilstoši likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētā” 5.pantam, zemes reforma Salacgrīvas un Ainažu  pilsētās uzskatāma par 

pabeigtu. 

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk - Likums) nosaka, ka 

pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā  

paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 

Salacgrīvas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Valsts zemes dienesta 

Vidzemes reģionālo nodaļu atbilstoši Likumam sagatavojusi Pārskatu. 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un 

zemes banka”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas 

zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas un rezerves zemes 

fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā 

informācija par publiskajiem ūdeņiem. Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija 

Pārskatā (dati uz 2014.gada 7.oktobri) sadalīta septiņās sadaļās: 

1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu" - sadaļā iekļautas 33 zemes vienības Salacgrīvas 

pilsētā un 11 zemes vienības Ainažu pilsētā. 

2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” - sadaļā 

iekļautas 11 zemes vienības Salacgrīvas pilsētā un 2 zemes vienības Ainažu pilsētā. 

3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 138 zemes 

vienības Salacgrīvas pilsētā un 72 zemes vienības Ainažu pilsētā. 

4. Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 4 zemes 

vienības Ainažu pilsētā, Salacgrīvas pilsētā ierakstu nav.  

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” – sadaļā iekļautas 7 zemes vienības 

Salacgrīvas pilsētā un 4 zemes vienības Ainažu pilsētā. 

6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” -  sadaļā iekļautas 24 

zemes vienības Salacgrīvas pilsētā un 3 zemes vienības Ainažu pilsētā. 

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 37 zemes 

vienības Salacgrīvas pilsētā un 12 zemes vienības Ainažu pilsētā. 
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Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju Salacgrīvas un Ainažu pilsētu teritorijās visām 

zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas 

atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.  

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības komitejas 

atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  likuma 

„Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Apliecināt, ka Salacgrīvas un Ainažu pilsētu teritorijās ir pabeigts zemes reformas process. 

2. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto 

darbu izpildi Salacgrīvas un Ainažu pilsētās saskaņā ar pielikumu. 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par 

zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, Salacgrīvas novadā. 

 

Lēmums Nr.417. Pielikums uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.68 „Par 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Slīmesti” sadalīšanu” 

 

Pamatojoties uz SIA „Limbažu mērniecības birojs” sniegto informāciju par zemes gabalu 

uzmērīšanu un platības precizēšanu dabā, ņemot vērā Attīstības komitejas 2014.gada 10.decembra 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Grozīt lēmuma 1.2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:  

„1.2. Nosaukumu: „Slīmesti - 1” (pielikums Nr.1) 2.00 ha patībā (platība precizējama pēc 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)”. 

2. Papildināt lēmumu ar punktiem 1.5. un  1.5.1,  un izteikt tos šādās redakcijā: 

„1.5. Nosaukumu: „Slīmesti - 4” (pielikums Nr.1) 0.50 ha patībā (platība precizējama pēc 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)”. 

„1.5.1. Noteikt ceļa servitūtu 4,5 m platumā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju”. 

 

Lēmums Nr.418. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

Izskatījusi [..] 26.11.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 3-16.1/719, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai nekustamajos īpašumos 

[..], kadastra Nr.[..], [..], kadastra Nr.[..], [..], kadastra Nr.[..], 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 
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īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai nekustamajos īpašumos [..]. 

2. Nekustamajos īpašumos [..] robežu pārkārtošanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 2,24 ha (platības precizējamas pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,49 ha; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 0,75 ha. 

2.2. 2.zemes vienībai ar platību 4,14 ha (platības precizējamas pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 3,10 ha; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) –1,04 ha. 

2.3. 3.zemes vienībai ar platību 1,75 ha (platības precizējamas pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,40 ha; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) –0,35 ha. 

 

Lēmums Nr.419. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..] 14.11.2014. iesniegumu, reģ. Nr.3-16.1/676, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, 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 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 27,4 ha sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un platību 27,4 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 12,2 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 12,2 ha platībā.  



10 

 

2.2. 2.zemes vienībai (atdalāmajai) ar platību 15,2 ha (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu “Lejas Lūši” un zemes gabalam 

noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 15,2 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.420. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai 

lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta 

lielāka minimālā platība. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

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

nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.421. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040043, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040043, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66050040043 un kopējo platību 

6330 m
2
. 

1.2. No nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66050040043 un kopējo 

platību 6330 m
2
 ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 467 m

2
 platībā. 

 1.3. Nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040043 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050040043 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās 

bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 

”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu” paredzētās izmantošanas veids ir mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir 

noteikts rindu mājām 600 m
2
, savrupmājām 1200 m

2
, citos gadījumos 1500 m

2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības 

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

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 4A, Ainažos, 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66050040043 un kopējo platību 6330 m
2
 zemes vienību aptuveni 467 m

2
 platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 4A, 

Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66050040043 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku. 
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2.2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.422. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040029, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040029, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66050040029 un kopējo platību 

2748 m
2
. 

1.2. No nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66050040029 un kopējo 

platību 2748 m
2
 ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 370 m

2
 platībā. 

 1.3. Nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66050040029 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050040029 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās 

bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 

”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu” paredzētās izmantošanas veids ir mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir 

noteikts rindu mājām 600 m
2
, savrupmājām 1200 m

2
, citos gadījumos 1500 m

2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības 

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

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66050040029, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
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66050040029 un kopējo platību 2748 m
2
 zemes vienību aptuveni 370 m

2
 platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, 

Ainažos, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66050040029 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.423. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150040110, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150040110, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66150040110 un kopējo platību 

11589 m
2
. 

1.2. No nekustamajā īpašumā Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150040110, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150040110 un kopējo 

platību 11589 m
2
 ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 90 m

2
 platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150040110 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66150040110 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, atļautā izmantošana ir apzaļumotas apstādījumu teritorijas, kur minimālais zemes 

gabala lielums nav noteikts, Teritorijas plānojuma 6.1.punktā “Vispārīgie teritoriju izmantošanas 

noteikumi” ir noteikts, ka no jauna veidojamu zemes gabalu minimālā platība ir 1200 m
2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, Salacgrīvas novada domes 
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2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150040110, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66150040110 un kopējo platību 11589 m
2
 zemes vienību aptuveni 90 m

2
 platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Baznīcas ielā 2A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150040110 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.424. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720070381, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720070381, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66720070381. 

1.2. No nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720070381, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720070381 un kopējo 

platību 0,4991 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 0,12 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720070381 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66720070381 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, atļautā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorijas, kur minimālais zemes gabala 

lielums nav noteikts, Teritorijas plānojuma 6.1.punktā “Vispārīgie teritoriju izmantošanas 

noteikumi” ir noteikts, ka no jauna veidojamu zemes gabalu minimālā platība ir 1200 m
2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 
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vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720070381, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66720070381 un kopējo platību 0,4991 ha zemes vienību aptuveni 0,12 ha platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas 

pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720070381, ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.425. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam “Dūņas”, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma “Dūņas”, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66720050159, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. 

Nr.13-14.1.1-167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720050159, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66720050159. 

1.2. No nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66720050159, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050159 un 

kopējo platību 2,25 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 0,3 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66720050159 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66720050159 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 
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plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, atļautā izmantošana ir tehniskās apbūves un apstādījumu teritorijas, kur minimālais 

zemes gabala lielums nav noteikts, Teritorijas plānojuma 6.1.punktā “Vispārīgie teritoriju 

izmantošanas noteikumi” ir noteikts, ka no jauna veidojamu zemes gabalu minimālā platība ir 1200 

m
2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, Salacgrīvas novada dome, un saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Korģene, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720050159, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66720050159 un kopējo platību 2,25 ha zemes vienību aptuveni 0,3 ha platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720050159, ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.426. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam “Lagūnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma “Lagūnas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66720090207, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 
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1.1. Nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66720090207, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66720090207. 

1.2. No nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66720090207, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720090207 un kopējo platību 

4,5 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 0,05 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66720090207 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66720090207 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās teritorijas, kur minimālais zemes gabala 

lielums ir 1 ha. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720090207, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66720090207 un kopējo platību 4,5 ha zemes vienību aptuveni 0,05 ha platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “ Lagūnas”, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720090207, ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas 

nov., kadastra Nr.66720050161, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. 

Nr.13-14.1.1-167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr. 66720050161, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66720050161. 

1.2. No nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas 

nov., kadastra Nr.66720050161, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050161 

un kopējo platību 0,3592 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 0,15 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģenē, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66720050161 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66720050161 

Salacgrīvas novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk 

Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorijas, kur minimālais zemes 

gabala lielums nav noteikts, Teritorijas plānojuma 6.1.punktā “Vispārīgie teritoriju izmantošanas 

noteikumi” ir noteikts, ka no jauna veidojamu zemes gabalu minimālā platība ir 1200 m
2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģene, 

Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720050161, ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 66720050161 un kopējo platību 0,3592 ha zemes vienību aptuveni 0,15 ha 

platībā atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģene, 

Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720050161, ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
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2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.428. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150100120, īpašnieces Salacgrīvas novada domes 25.11.2014. iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-

167) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamajā īpašumā Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.66150100120, ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66150100120. 

1.2. No nekustamajā īpašumā Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66150100120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150100120 un kopējo platību 

1894 m
2
 ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 225 m

2
 platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66150100120 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66150100120 Salacgrīvas 

novada 19.08.2009.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojums”, atļautā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorijas, kur minimālais zemes gabala 

lielums nav noteikts, Teritorijas plānojuma 6.1.punktā “Vispārīgie teritoriju izmantošanas 

noteikumi” ir noteikts, ka no jauna veidojamu zemes gabalu minimālā platība ir 1200 m
2
. 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

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

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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

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

2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes 

gabalu nodošanu valdījumā SIA “Salacgrīvas ūdens”, un saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā Pērnavas ielā 60B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150100120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

66150100120 un kopējo platību 1894 m
2
 zemes vienību aptuveni 225 m

2
 platībā atbilstoši 

pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  
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1. 2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Pērnavas ielā 60B, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150100120 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.1.5. SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.429. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Izskatījusi detālplānojuma izstrādātāja SIA „VIA Design Group” iesniegto detālplānojuma 

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

pilnveidotās projekta redakcijas un Detālplānojuma izstrādes vadītājas Vinetas Krūzes atzinumu 

(reģ.Nr.3-18/227), pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktu un saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

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

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) pilnveidoto projekta redakciju publiskai 

apspriešanai (no 02.01.2015. līdz 23.01.2015.) un detālplānojuma projektu atzinumu 

saņemšanai. 

 

2. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2015.gada 22.janvārī plkst.17:00 Liepupes 

pagasta pārvaldes telpās, „Mežgravās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 

 

Lēmums Nr.430. Iesniegums uz 1 lp., detālplānojuma vadītāja atzinums uz 1 lp., detālplānojuma 

projekta pilnveidotā redakcija (1 sējums) un kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu (1 

sējums) pievienoti protokolam. 

 

20. § 

Par topogrāfisko plānu derīguma termiņa pagarināšanu 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Saņemts SIA „Energolux”, reģ. Nr. 40103511350, 2014.gada 20.novembra iesniegums (reģ. 

Nr. 3-16.2/679) par izstrādāto topogrāfiju derīguma termiņu pagarināšanu līdz 2 gadiem objektam 

Mehanizācijas ielā 4, „Katlu māja”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Topogrāfiskie 
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uzmērījumi reģistrēti SIA „Mērniecības Datu Centrs” augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzē ar Nr. TP 025059 (2013.gada 19.martā) un Nr. TP 025635 (2013.gada 

2.maijā). Atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81. punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības 

komitejas 2014.gada 10.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Noteikt topogrāfiskā plāna (reģistrēts SIA „Mērniecības Datu Centrs” augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzē ar Nr. TP 025059 (2013.gada 19.martā)) Mehanizācijas 

ielā 4, „Katlu māja”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā derīguma termiņu 2 

gadus. 

2. Noteikt topogrāfiskā plāna (reģistrēts SIA „Mērniecības Datu Centrs” augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzē ar Nr. TP 025635 (2013.gada 2.maijā). Mehanizācijas 

ielā 4, „Katlu māja”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā derīguma termiņu 2 

gadus. 

 

Lēmums Nr.431. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

21. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 

5, Ainažos pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija  lēmumu Nr. 201 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 5, Ainažos nodošanu atsavināšanai, 

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

kods [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0033 

nosacīto cenu Eur 2400 (divi tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības 

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

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra 

Nr. 6605 003 0033 pārdošanu par nosacīto cenu 2400 (divi tūkstoši četri simti euro) un 

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

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

22. § 

Par pašvaldības zemes gabala „Sarmas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

1. Zemes gabals Liepupes pagastā „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 012 0138 (0,79 ha platībā) ir 

noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar Liepupes pagasta padomes 2008.gada 

24.septembra lēmumu Nr. 13;48§. 
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1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

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

apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

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

domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/707), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 176 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.7 (pielikumu Nr.1). 

2.2. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/708), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 279 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.9 (pielikumu Nr.1). 

2.3. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/709), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 183 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.8 (pielikumu Nr.1). 

2.4. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/710), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 574 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.11 (pielikumu Nr.1). 

2.5. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/711), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 843 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.10 (pielikumu Nr.1). 

2.6. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/712), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmētam teritorijām Nr.1 - 

1585kv.m platībā un Nr.3 – 572kv.m platībā (pielikumu Nr.1). 

2.7. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/713), iznomāt Valdim Dārzniekam daļu no zemes gabala „Sarmas”, 

kadastra Nr. 6660 012 0138 2069 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu 

shēma iezīmēto teritoriju Nr.2 (pielikumu Nr.1). 

2.8. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/714), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 206 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.6 (pielikumu Nr.1). 

2.9. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/715), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 293 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.4 (pielikumu Nr.1). 

2.10. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2014.gada 3.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/716), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Sarmas”, kadastra Nr. 6660 

012 0138 233 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju 

Nr.5 (pielikumu Nr.1). 

 



23 

 

2.11. Noteikt zemes nomas maksu par katru iznomāto teritoriju  5% apmērā gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 

novadā” noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu izmantošanai. 

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

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

īpašuma nodokli. 

2.14. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.433. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 20 lp. pievienoti protokolam. 

 

23. § 

Par daļu pašvaldības zemes gabala „Zeme pie Urdziņām”, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

1. Zemes gabals Liepupes pagastā „Zeme pie Urdziņām”, kadastra Nr. 6660 009 0459 (8,8 ha 

platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 24.septembra lēmumu Nr. 13;47§98. 

1.1.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 lauksaimniecības, lauku apbūves un mežu teritorijām. 

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

novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

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

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

 

2. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..] 2014.gada 2.decembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/703), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala „Zemes pie 

Urdziņām”, kadastra Nr. 6660 009 0459) 1.5 ha platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes 

robežu shēma iezīmēto teritoriju (pielikumu Nr.1). 

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

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu 

zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas 

maksu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

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

5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.434. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

24. § 

Par kustamās mantas iznomāšanu SIA „Ainažu doktorāts” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Ainažu doktorāts” (Reģ. Nr. 44103096567) 

valdes locekles Maritas Kreituses 2014.gada 1.decembra iesniegumu, kas Salacgrīvas novada domē 

saņemts 2014.gada 8.decembrī (reģ. Nr. 3-16.2/722), par aprīkojuma iznomāšanu ģimenes ārsta 

prakses darbības nodrošināšanai Ainažos, Parka ielā 16. Ņemot vērā to, ka to, ka lēmuma 
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1.pielikumā minētais inventārs, t.i., nomas objekts tiek lūgts iznomāt ģimenes ārsta praksei 

veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka iepriekš minēto noteikumu 2., 3. un 

4.nodaļas normas nepiemēro, ja pašvaldības manta tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, 

izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar pašvaldību 

domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī saskaņā ar 2014.gada 10.decembra 

Attīstības komitejas Finanšu komitejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt SIA „Ainažu doktorāts”, reģ. Nr. 44103096567, Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu (1.pielikums). 

2. Iznomātā aprīkojuma izmantošanas veids – ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai 

Ainažos, Parka ielā 16. 

3. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

4. Noteikt nomas maksu EUR 72.98 mēnesī. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.435. Pielikums uz 1 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

25. § 

Par grozījumiem 2012.gada 27.decembī noslēgtajā īres līgumā Nr.8-2.6/41 „Liepupe 30”-5, 

Liepupē, Liepupes pagastā 

 

1. Ņemot vērā dzīvokļa uzmērījumu rezultātus un Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja Aivara 

Ilgavīža sniegto informāciju par to, ka reāli dabā pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Liepupe 30” -5 

kopējā platība ir 77,4 kv.m un saskaņā ar 2014.gada  10.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 
1.1.  Veikt grozījumus 2012.gada 27.decembrī noslēgtajā īres līgumā Nr.8-2.6/41 par 

dzīvokļa „Liepupe 30” – 5, Liepupē, Liepupes pagastā izīrēšanu [..], personas kods [..] 

un līguma punktu 1.1 izteikt šādā redakcijā: 

 

„1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un ĪRNIEKS īrē dzīvojamo platību Liepupe 30-5, Liepupē, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kopējo platību 77,4 kv.m, kurā ir 3 (trīs) 

istabas.” 

 

1.2.  Veikt attiecīgos grozījumus pašvaldības bilancē un izmainīt iepriekš minētā 

dzīvokļa platību, nosakot to 77,4 kv.m. 

 

 

Lēmums Nr.436.  
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26. § 

Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā telpu īres maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 19.11.2014. sēdes lēmumu Nr.408 „Par dzīvokļa 

Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu”, kā arī ņemot vērā 

dzīvokļu īpašnieku biedrības „Liepupe 30” valdes locekles Ritas Gulbes 11.11.2014 iesniegumu 

(reģ.Nr.3-16.1/665), kurā norādīts, ka dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā, 

renovācijas izmaksas, kas var tikt precizētas pēc renovācijas darbu pabeigšanas, ir EUR 8853 un 

logu renovācijas izmaksas dzīvoklim Nr.5 pēc 2014.gada 20.novembrī noslēgtā līguma Nr.12 ir 

EUR 2243.73, saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.
1
 pantu, 

13.pantu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 448 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 54.§) un saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

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

  

1. Noteikt Salacgrīvas novada domes īpašumā esošajam renovētajam dzīvoklim Liepupe 30-5, 

Liepupē, Liepupes pagastā, dzīvojamās telpas īres maksu EUR 46.48 mēnesī, kas sastāv no 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu, t.i., dzīvojamās mājas nolietojuma 

(amortizācijas) izmaksām, daļu  EUR 46.44 un peļņas daļu EUR 0.04.  

2. Noteikt, ka dzīvojamās mājas Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā, kurā uz 

pārvaldīšanas līguma pamata dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic 

pārvaldnieks, īrniekam apsaimniekošanas izdevumu maksas daļu, izņemot šī lēmuma 

1.punktā minēto apsaimniekošanas izdevumu daļu (dzīvojamās mājas nolietojuma 

(amortizācijas) izmaksas) jāmaksā dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar dzīvokļa 

kopsapulcē pieņemtu lēmumu un noslēgto līgumu ar pārvaldnieku.  

3. Brīdināt dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupe, Liepupes pagastā, īrnieci likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā par dzīvojamās telpas īres maksas 

vienpusēju paaugstināšanu. Slēgt vienošanos ar īrnieci [..] par īres līguma izmaiņām. 

 

Lēmums Nr.437. Tāme uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

27. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

 

[..] 

Lēmums Nr.438. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

28. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs, S.Eglīte) 

 

[..] 

Lēmums Nr.439. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

29. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

[..] 

Lēmums Nr.440. Iesniegums uz 2 lp. un izziņa uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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30. § 

Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabala „Vālodzes”, Salacgrīvas pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu un balstoties uz 2014.gada 

19.novembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2014/242), 2014.gada 22.novembra Pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.1, 2014.gada 10.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu „Vālodzes” ar kadastra apz. 6672 007 0504, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apz. 6672 007 0504  (0,75 ha platībā) pārdodot par nosacīto cenu personai, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

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

nomas līgumu. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vālodzes” ar kadastra apz. 6672 007 0504, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0504  (0,75 ha platībā), nosacīto cenu EUR 1150 

(viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro). 

2.3. Apstiprināt punktā 2.2. minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.441. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta – Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra lēmuma Nr. 52 „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

(ziņo D.Lejniece) 

[..] 

Lēmums Nr.442. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta – Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.februāra lēmuma Nr. 53 „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

piedziņu no [..]” piespiedu izpildi 

[..] 

Lēmums Nr.443. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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33. § 

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

[..] 

Lēmums Nr.444. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

34. § 

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

[..] 

Lēmums Nr.445. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Saules ligzda” nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

(ziņo G.Paegle) 

Pamatojoties uz Lursoft datu bāzes uzņēmuma izziņu par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „SAULES LIGZDA” (reģistrācijas Nr. 44103030724, juridiskā adrese – Jūras iela 48, 

Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas novads, LV – 4022) likvidācijas procesu, Salacgrīvas novada 

dome konstatēja:  

1. Saskaņā ar Limbažu rajona tiesas 2014. gada 26. augusta lēmumu lietā Nr. C21049412, 

pabeigts maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SAULES LIGZDA”, reģistrācijas 

Nr. 44103030724, maksātnespējas process un Uzņēmumu reģistrā sabiedrība pasludināta kā 

likvidēta 2014. gada 27. oktobrī. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 

pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to 

saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā, 

ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota 

procedūru, un augstāk minētā likuma 25. panta trešo daļu, un Finanšu komitejas 2014. gada 10. 

decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 3. Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”SAULES LIGZDA” 

(reģistrācijas Nr. 44103030724) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

saimnieciskajā darbībā izmantojamo ēku [..], kas atrodas nekustamajā īpašumā [..] ar kadastra Nr. 

[..], [..]EUR t.sk. nokavējuma nauda [..] EUR Kopējā dzēsuma summa- [..] EUR ([..]i) t.sk. 

nokavējuma nauda [..] EUR.  

 

Lēmums Nr.446. Limbažu rajona tiesas lēmuma kopija uz 2 lp. pievienota protokolam. 

 

 

36. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu iekšējos ūdeņos ar I.Ivanova zvejnieku 

saimniecību „Šoneris” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi I.Ivanova zvejnieku saimniecību „Šoneris” 

(reģ.Nr.44101031049) pārvaldnieka Māra Krūmiņa 2014.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. 

2014.gada 29.oktobrī reģ.Nr.3-16.2/614) ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.  

Pamatojoties uz 2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija 
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Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2013.gada 14.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu Nr.8-2.2/16 iekšējos ūdeņos ar I.Ivanova zvejnieku saimniecību „Šoneris”, 

reģ.Nr. 44101031049, ar 2014.gada 31.decembri. 

 

Lēmums Nr.447. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

37. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Šoneris” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi I.Ivanova zvejnieku saimniecību „Šoneris” 

(reģ.Nr.44101031049) pārvaldnieka Māra Krūmiņa un SIA „Šoneris” (Reģ. Nr. 44103095631) 

valdes priekšsēdētāja Māra Krūmiņa 2014.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. 2014.gada 

29.oktobrī reģ.Nr.3-16.2/614) ar lūgumu pārslēgt I.Ivanova zvejnieku saimniecību „Šoneris” 

noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos ar SIA „Šoneris”.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šoneris” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 22.09.2014.), LR Zemkopības ministrijas 

izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK000060. 

3. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5.punktu, un ņemot vērā 2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2015.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2023.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Šoneris” (juridiskā adrese: Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, 

Reģ. Nr.44103095631). 

3.2. Iedalīt SIA „Šoneris” zvejas rīku limitu zvejai 2015.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: 

divus reņģu stāvvadus, vienu zivju murdu, trīs zivju tīklus. 

 

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.448. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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38. § 

Par zvejas rīku limitu sadali 2015.gadam 

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā 2014.gada 

8.decembra Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

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

  

1. Salacgrīvas novada domes 2015.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās 

zvejas limitus sadalīt sekojoši: 

 

1.1. Reņģu stāvvadi (limits 21): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 5 

2. SIA „Mistrals” 3 

3. IK ”Šļakatas” 1 

4. SIA ”Baņķis” 6 

5. Zv/s ”Bute” 3 

6. IK ”Kuivižkrasts” 1 

Kopā: 19 

 

1.2. Zivju murdi (limits 56):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Salmar” 2 

2. SIA „Aļģes 1” 1 

3. Zv/s „Zītari” 1 

4. IK „Zāmi” 3 

5. IK „Alnis Menniks” 2 

6. SIA „Rostoka Aroma” 1 

7. SIA „MISTRALS” 4 

8. Z/s „Bentoss” 1 

9. Zv/s „Reņga” 1 

10. IK „Pārnesums” 1 

11. IK „J.A.N.K.I.” 2 

12. SIA „Banķis” 2 

13. Zv/s „Bute” 2 

14 IK „Kuivižkrasts” 1 

Kopā: 24 

 

1.3. Lucīšu murdi (limits 85): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Salmar” 3 

2. SIA „Aļģes 1” 3 

3. IK „Lielurgas” 1 

4. IK „Alnis Menniks” 4 

5. SIA „Rostoka Aroma” 1 

6. SIA ”MISTRALS” 1 

7. Zv/s „Brīvā kaija” 2 
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8. Zv/s „Reņga” 2 

9. IK „Pārnesums” 1 

10. IK „Šļakatas” 1 

11. IK „J.A.N.K.I.” 1 

12. Zv/s „Bute” 3 

13. Lauris Berķis 1 

Kopā: 24 

 

1.4. Sīkzivju murds (limits 1): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 1 

Kopā: 1 

 

1.5. Zivju tīkli (limits 195):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Salmar” 3 

2. Zv/s „Āmis” 6 

3. SIA „Aļģes 1” 10 

4. Zv/s „Zītari” 4 

5. IK „Gobulauki” 8 

6. Zs „Migliņas” 2 

7. IK „Lielurgas” 2 

8. IK „Sēre” 4 

9. IK „Indāns” 3 

10. Zv/s „Lasīši” 3 

11. IK „Zāmi” 10 

12. IK „Alnis Menniks” 7 

13. IK „Zaļā laiviņa” 5 

14. SIA „Rostoka Aroma” 2 

15. SIA „Mistrals” 5 

16. Z/s „Brīvā kaija” 3 

17. Z/s ”Popi” 3 

18. Z/s „Grīņi” 3 

19. Z/s „Bentoss” 3 

20. Zv/s „Vējavas” 3 

21. IK „Jānis Apiņš” 4 

22. Zv/s „Reņga” 2 

23. Z/s ”Bisnieki” 4 

24. IK „Pārnesums” 5 

25. SIA „ARINAS 1” 4 

26. IK „Marsiks” 7 

27. IK „ULDIS K” 6 

28. IK „Šļakatas” 5 

29. IK „J.A.N.K.I.” 9 

30. Zv/s „ABI PLUSS” 6 

31. Zv/s „Rhodeus” 9 

32. SIA „BAŅĶIS” 7 

33. Zv/s „Bute” 12 

34. IK „Kuivižkrasts” 6 

Kopā: 175 

1.6. Reņģu tīkli (limits 27): 
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N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Āmis” 2 

2. SIA „Aļģes 1” 5 

3. Zv/s „Zītari” 1 

4. Zs „Migliņas” 1 

5. Zv/s „Lasīši” 1 

6. IK „Zaļā laiviņa” 1 

7. SIA „MISRALS” 1 

8. Zv/s „Brīvā kaija” 2 

9. Z/s ”Popi” 1 

10. Zv/s „Grīņi” 1 

11. Z/s „Bentoss” 1 

12. IK „Jānis Apiņš” 1 

13. Z/s „Reņga” 1 

14. Zs „Bisnieki” 1 

15. IK „Marsiks” 1 

16. IK „ULDIS K” 1 

17. IK „ Šļakatas” 1 

18. Zv/s „ABI PLUSS” 2 

19. Zv/s „Bute” 2 

Kopā: 27 

 

1.7. Zivju āķi (limits 7500):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK „L.Jēkabsons” 100 

2. Zv/s „Salmar” 200 

3. SIA „Aļģes 1” 100 

4. Zv/s „Zītari” 100 

5. IK „Zaļā laiviņa” 100 

6. IK „Pārnesums” 100 

7. IK „Marsiks” 100 

8. Lauris Berķis 100 

Kopā: 900 

 

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2015.gada 1.aprīlim. Pēc 2015.gada 1.aprīļa 

„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu. 

4. Par 2013.gada 12.decembra un 2014.gada 15.maijā Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas 

tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā iegūto zvejas rīka 

vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar nosolītās maksas 

apmēru. 

  

Lēmums Nr.449.  
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39. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 2.decembra grozījumiem MK noteikumos Nr.665 „Par minimālo 

mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 

622 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar 

grozījumiem lēmums Nr. 59 no 19.02.2014.; lēmums Nr.93 no 19.03.2014; lēmums Nr.234 no 18.06.2014.; lēmums 

312 no 20.08.2014.): 

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

Visiem amatiem, kuru koeficients noteikts zem 0.222, palielināt koeficientu uz 0.222 ar 

amatalgu EUR 360 par slodzi mēnesī un amatiem, kuriem noteikta stundas likme zem 2.166 euro, to 

palielināt uz 2.166 euro par stundu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.450.  

 

 

40. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 639 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības „Hokeja klubs Salacgrīva” (reģ. Nr.40008082749) valdes locekļa  

08.12.2014. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/724) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības „Hokeja klubs 

Salacgrīva” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (29.01.2014. līgums Nr.3-

25.3/54) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas uz 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

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

  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 639 „Par finansiālu 

atbalstu biedrībai „Hokeja klubs Salacgrīva” ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Hokeja klubs Salacgrīva” piešķirtais finansējums izlietojams arī 

2015.gadā saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma apjomam, 

ievērojot nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr. 1 norādītajās pozīcijās nedrīkst 

pārsniegt 10%.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 23.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/54 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

Lēmums Nr.451. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 



33 

 

 

41. § 

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

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

 

Pamatojoties uz Limbažu novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 4.decembra iesniegumu 

Nr.4-13.3/14/1449 „Par naudas balvas izmaksu D.Zaļupei” un 2014.gada 11.novembra Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes protokolu Nr.5,8.§, kā arī Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas 2014.gada 8.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/280), saskaņā ar 

2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 10.decembra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.626 (ar grozījumiem lēmums Nr. 

309 no 20.08.2014.; lēmums Nr. 320 no 17.09.2014.; lēmums Nr.378 no 22.10.2014.) „Par pašvaldības 

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

Papildināt lēmumu ar 9.un 10. punktu sekojošā redakcijā: 

„9. Izmaksāt Vienreizēju naudas balvu Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 

direktorei D.Zaļupei par izciliem sporta panākumiem iepriekšējā mācību gadā. Salacgrīvas 

novada domes līdzfinansējums šim mērķim EUR 209.26 ( divi simti deviņi euro, 26 centi) 

10. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 3789.28 (trīs tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit deviņi euro, 28 centi) Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu 

programmai „Augstu sasniegumu sports” mācību – treniņu nometnei Portugālē 

2015.gada.gada 4.-26.janvārim sportistam Kasparam Tīkleniekam un trenerim Kasparam 

Močānam, lai veiksmīgi sagatavotos 2015.gada Eiropas un pasaules čempionātiem, un 

uzsāktu gatavošanos atlases sacensībām Olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro 2016.gadā.” 

2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem 

2014.gada 7.marta līgumā Nr.3-25.3/158. 

 

Lēmums Nr.452. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par finansiālu atbalstu Endijas Rezgales- Straidoma mūzikas albuma izdošanai 

 

Izskatījusi klasikas dziedātājas Endijas Rezgales-Straidoma iesniegumu, kas reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2014.gada 5.decembrī ar Nr.3-16.2/720, par finansiālu atbalstu mūzikas 

albuma izdošanai un koncertprogrammas sniegšanu Salacgrīvas novada domes organizētā 

pasākumā, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
1. Piešķirt finansējumu 3000 EUR apmērā Endijas Rezgales-Straidoma mūzikas albuma 

izdošanai.  

2. Endijai Rezgalei-Straidoma ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm. 
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3. Slēgt sadarbības līgumu par daļēju diska izdošanas finansēšanu un Endijas Rezgales –

Straidomas koncertēšanu pašvaldības rīkotajos pasākumos ar SIA „Izklaides producentu 

grupa7” un Endiju Rezgali-Straidomu. 

 

Lēmums Nr.453. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

43. § 

Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu 

 

Pamatojoties uz Transportlīdzekļu degvielas patēriņu normas noteikšanas komisijas 

sagatavotās informācijas par degvielas patēriņu normām atbilstoši izgatavotājrūpnīcas dokumentā 

sniegtajiem datiem, CSDD datubāzes datiem vai eksperimentāli noteiktiem datiem, saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas no 01.01.2015. 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 

VW PASSAT (domes priekšsēdētājs) HO 445 „Avoti”, Salacgrīvas pagasts 

VW TRANSPORTER (domes šoferis) GL 1270 Krasta iela 44, Salacgrīva 

VW 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 

VW PASSAT VARIANT (izpilddirektora 

palīgs tehniskos jautājumos) 
HD 3485 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

VW CADDY (Ainažu pilsētas pārvaldes 

vadītāja) 
HD 3493 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

Piekabe – kravas kaste RB 1101 (Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja) 
N 5988 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

VW CARAVELLE (domes šoferis) HD 3487 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

DACIA LOGAN (apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis) 
FN 9995 Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

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

VW TRANSPORTER kravas  HL 9921 Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

Hidrauliskais pacēlējs DINO 210  Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

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

DACIA DUSTER (kārtībnieki) JG 6246 Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts  

vai „Skaras”, Lāņi, Salacgrīvas pagasts 

WV UP! (enerģētiķis) 

Degviela -Elektrība 

JT9770 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr.339 

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar 

grozījumiem 25.09.2013. lēmums Nr.479; 23.10.2013. lēmums Nr.538; 20.11.2013. lēmums Nr.572; 

19.12.2013. lēmums Nr.616; 19.02.2014. lēmums Nr.58; 19.03.2014. lēmums Nr.92; 21.05.2014. lēmums 

Nr.181; 18.06.2014.lēmums Nr.223; 06.10.2014. lēmums Nr.354; 19.11.2014. lēmums Nr.401). 
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Lēmums Nr.454. Pielikumi uz 2 lp., CSDD dati par degvielas patēriņu normām uz 1 lp., akti par 

degvielas patēriņa normas noteikšanu uz 5 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

44.1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.3 „Par 

Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekles Tatjanas Lazdiņas 2014.gada 

20.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/267) par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata un saskaņā 

ar likuma „Bāriņtiesu likums” 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

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

 

1. Ar 2014.gada 18.decembri atbrīvot Tatjanu Lazdiņu (personas kods [..]) no Salacgrīvas 

novada bāriņtiesas locekļa amata. 

2. Ar 2014.gada 18.decembri atbrīvot Elitu Dokteri (personas kods [..]) no Salacgrīvas novada 

bāriņtiesas locekļa amata.  

3. No Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma Nr.3 „Par Salacgrīvas novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.2; 2.§) izslēgt 

2.9.punktu un 2.11.punktu.  

 

Lēmums Nr.455. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44.2. § 

Par Tūjas bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu no amata un vadītāja pienākumu izpildītāja 

iecelšanu 

(debatēs piedalās A.Alsberga, S.Šlekone, D.Straubergs; izsakās A.Ilgavīzis) 

 

Pamatojoties uz Tūjas bibliotēkas vadītājas Ivetas Ginteres 2014.gada 27.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/14) par atbrīvošanu no vadītājas amata Tūjas bibliotēkā ar 2014.gada 

23.decembri un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 

114.pantu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbrīvot no amata Tūjas bibliotēkas vadītāju Ivetu Ginteri 2014.gada 23.decembrī, izbeidzot 

darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.panta 4.punktu. 

 

2. Ar 2014.gada 23. decembri iecelt par Tūjas bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju 

Liepupes pagasta tautas nama ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Zani Kolu uz 0.4 

slodzi ar atalgojumu € 227.20 mēnesī, līdz Tūjas bibliotēkas vadītāja apstiprināšanai. 

 

Lēmums Nr.456. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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Deputāti uzdod Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam A.Ilgavīzim sagatavot priekšlikumus 

par Tūjas bibliotēkas reorganizāciju un iesniegt tos izskatīšanai Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2015.gada 21.janvāra Attīstības un 

Finanšu komiteju sēdēs. 

 

 

44.3. § 

Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadā 

 

Pamatojoties uz 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un  

11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 71.punktu nosacījumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1.Salacgrīvas novada domes 2015.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos 

rūpnieciskās zvejas tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 5% no kopējā zivju tīkla skaita 195, tas ir 10 

zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 19  50 metru garos zivju tīklos izmantošanai pašpatēriņa zvejā. 

2. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu, iedalot zvejas rīku 

zivju tīkls, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām:  

[..] 

3. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2015.gada 31.maijam. 

      Pēc 31.maija „neizņemtos” zvejas rīku limitus piedāvāt citiem pretendentiem, ievērojot 

spēkā esošo normatīvo tiesību aktu nosacījumus.  

 

Lēmums Nr.457.  

 

 

45. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-12 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-12 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu 

pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.458. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 19 lp. pievienoti protokolam. 

 

Informācija 

 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte I.Cīrule informē, ka saņemts iesniegums 

ar lūgumu domei atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Valmieras ielā 45, 

Salacgrīvā. I.Cīrule ierosina deputātiem izskatīt nepieciešamību izmantot pirmpirkuma tiesības un 

iegādāties minēto zemesgabalu auto stāvlaukuma izveidošanai.  

J.Cīrulis uzskata, ka zemesgabals atrodas tālu no upes, makšķernieki un sporta laukuma apmeklētāji 

visticamāk to neizmantos. 

Deputāti vienojas neizskatīt priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu 

Valmieras ielā 45, Salacgrīvā izmantošanu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:10. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________23.12.2014. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

 

 

       ____________________23.12.2014. 

Sēdes protokolētājs                          Inita Hartmane 


