
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

       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.9 

 

Salacgrīvā         2016.gada 20.jūlijā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 

izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

2. Par metu konkursa “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra 

Nr.6615001007” žūrijas komisijas darbības izbeigšanu 

3. Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2016.gada 

27.maija lēmuma apstrīdēšanu 

4. Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2016.gada 

27.maija lēmuma apstrīdēšanu 

5. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013643 

6. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013630 

7. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagastā 

8. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvā 

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

īpašumam “Kici”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Mednieki” - 4, Salacgrīvas pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

11. Par īres tiesību piešķiršanu [..]  

12. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

13. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

14. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un  

nomas līguma slēgšanu 

15. Par 2011.gada 19.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/25 pagarināšanu pašvaldības 

īpašumā  Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā un apakšnomas līguma slēgšanu 

16. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

17. Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 

1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” līdzfinansēšanu 

18. Par biedrības „DVĒSELES DZIESMA” projekta „Tautas tērpu iegāde” līdzfinansēšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr.B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 6.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ernestam Horenam Biseniekam studijām Apvienotās 

Pasaules koledžā Dilidžanā, Armēnijā 

mailto:dome@salacgriva.lv
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21. Papildus darba kārtības jautājumi: 

21.1.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013685 

  21.2.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580014037 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga Čekaļina, 

Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, 

Edmunds Birkenbergs  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada 

domes finanšu nodaļas vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma 

Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes 

vadītāja – galvenā arhitekte, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Ilga 

Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Didzis Žibals – Salacgrīvas 

novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas 

ūdens” valdes loceklis 

 

Nepiedalās- Jānis Cīrulis (atvaļinājumā), Anda Alsberga (personiski iemesli), Gints Šmits 

(personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 20 

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12  

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 

izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās K.Krūmiņš) 

 

Salacgrīvas novadā sešu ūdenssaimniecības projektu realizācijas rezultātā tika izbūvēti jauni 

centralizētās kanalizācijas tīkli apmēram 18 km garumā. Līdz ar to nekavējoties, pirms 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4.panta 6.punktā noteikto Ministru kabineta noteikumu par 

prasībām notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un šādu sistēmu 

reģistrācijas kārtību izdošanas, nepieciešams regulējums “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru 

izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumiem Salacgrīvas novadā”, kas veicinātu 

patērētāju pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 27.jūnija atzinumu Nr.18-1e/4737 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 

izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās 

Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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



3 

 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, 

reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.199 “Par saistošo 

noteikumu Nr.6 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un 

lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 4.§). 

 

Lēmums Nr.278. Pielikumi uz 4 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2016.gada 27.jūnija vēstule Nr.18-1e/4737 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par metu konkursa “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra 

Nr.6615001007” žūrijas komisijas darbības izbeigšanu 

(debatēs piedalās M.Trankalis) 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

Ņemot vērā metu konkursa “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, 

kadastra Nr.6615001007” žūrijas komisijas 2015.gada 16.marta lēmumu par metu konkursa “Jahtu 

ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615001007” atzīšanu par 

nenotikušu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,  

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Aija Kirhenšteine 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

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

 

Izbeigt metu konkursa “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra 

Nr.6615001007” žūrijas komisijas darbību. 

 

Lēmums Nr.279.  

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2016.gada 

27.maija lēmuma apstrīdēšanu 

[..] 

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

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

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

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

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

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās 

Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 
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– nav, ATTURAS – nav, Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2016.gada 27.maija lēmumu “Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, un [..], personas kods 

[..], iesniegto lūgumu par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanu noraidīt.  

 

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.280. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanas komisijas 2016.gada 27.maija sēdes protokola Nr.4; 1.§ izraksta kopija uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2016.gada 

27.maija lēmuma apstrīdēšanu 

[..] 

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

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

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

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

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

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās 

Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2016.gada 27.maija lēmumu “Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, un [..], personas kods 

[..], iesniegto lūgumu par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanu noraidīt.  

 

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.281. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanas komisijas 2016.gada 27.maija sēdes protokola Nr.4; 2.§ izraksta kopija uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013643 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvesvietas adrese: [..], 

2016.gada 3.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2016.gada 5. jūlijā 
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ar Nr.3-16.2/500) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580013643 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 

1.1. 2016.gada 25.jūnijā Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 

          1.2.Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 2016.gada 25.jūnijā plkst.16:04 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr. 580013643 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uz ceļa „Tūja-Lembuži”, pie īpašuma 

„Priedkalni” ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā, kura bija uzstādīta ar papildzīmi Nr.803 (darbības 

zona) 1,6 km, tādējādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 „Ceļu 

satiksmes noteikumi” (turpmāk  – CSN) 121.11. apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.11. apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580013463. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktu, 

transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods 

EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes  2016. gada 25. jūnijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG  GT-P5100.  

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka: 

2.1. dokumentā lietoti neatbilstoši saīsinājumi; 

2.2. reģistrācijas numura zīme labota (ķēpāta) neievērojot lietvedības prasības; 

2.3. pēc sastādītā protokola nav iespējams konstatēt administratīvā pārkāpuma izdarīšanas 

vietu; 

2.4. pieļautas arī citas gramatiskas kļūdas; 

2.5. protokolā nav norādīts protokola sastādītāja amats; 

2.6. administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr. 580013643 nav norādīts, kādā  

attālumā no ceļa zīmes Nr. 326 bija novietota automašīna; 

2.7. nav norādīts ar kādu verificētu mērierīci no aizlieguma ceļa zīmes līdz 

transportlīdzeklim, kā rezultātā konstatēts pārkāpuma fakts; 

2.8. administratīvā pārkāpuma protokolā – lēmumā Nr. 580013643 nav precīzi norādīta 

pārkāpuma vieta, autoceļa valsts numurs vai autoceļa maršruta indekss, kā arī iespējamā pārkāpuma 

izdarīšanas vietas precīzs kilometra rādītāja rādījums. 

3. Iepazīstoties ar iesniedzēja iesniegumā norādīto, secināms, ka: 

3.1. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr. 580013643 (pielikums Nr.5) lietotais 

saīsinājums ir lietots atbilstoši 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.50  

“Vietvārdu informācijas noteikumi” pielikumam “Tradicionālie saīsinājumi vietvārdu saīsināto 

formu veidošanai”; 

3.2. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā Nr. 580013643 (pielikums Nr.5) 

reģistrācijas numura zīme nav labota vai ķēpāta; 

3.3. Administratīvā pārkāpuma protokolā-lēmumā ir jānorāda pārkāpuma izdarīšanas vieta 

(piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese). Apskatot administratīvā 

pārkāpuma protokolu - lēmumu Nr. 580013643 (pielikums Nr.5), nepārprotami secināms, kur ir 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vieta – Salacgrīvas novadā, Liepupes pag., Lembužos, uz ceļa 

Tūja-Lembuži, pie īpašuma “Priedkalni”, ko var secināt apskatot pielikumu Nr.1 

3.4. Iesniedzējs iesniegumā nav norādījis pieļautās gramatiskās kļūdas. 

3.5. Atbilstoši LAPK. 211.3 pantam, kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanos realizē 

pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas). Didzis Žibals ir Salacgrīvas novada 
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domes pilnvarota amatpersona, kura ir tiesīga sastādīt, savukārt LAPK 247. pantā ir noteiktas 

personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokola. Šā panta 2. daļā noteikts, ka 

protokolu ir tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas. 

3.6. Ceļa zīmes Nr. 326 ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.6 km  uz ceļa Tūja - 

Lembuži uzstādītas atbilstoši saskaņojumam ar VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu nodaļu 

(pielikums Nr.3). Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.2) redzams, ka 25.06.2016 ceļa zīmes Nr. 326 

(Apstāties aizliegts) ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.6 km atradās uz ceļa Tūja-Lembuži.  

Pielikums Nr. 1 apliecina, ka transportlīdzeklis ir novietots pie īpašuma  „Priedkalni”.  Pielikumā 

Nr.4 shematiski attēlots ceļš Tūja – Lembuži, kur atzīmēts ceļa zīmju Nr. 326 ar papildzīmēm Nr. 

803 (1.6km) izvietojums (1. un 3. punkts), kā arī shēmā norādīta transportlīdzekļa stāvēšanas vieta 

(2.punkts). Pielikumā Nr.4 norādīts attālums starp ceļa zīmēm – 1,6 km, kā arī attālums no ceļa 

zīmes Nr. 326 ar papildzīmi Nr. 803  (1.6 km)  uz ceļa Tūja – Lembuži labajā pusē (1.punkts) līdz 

transportlīdzekļa stāvēšanas vietai (2.punkts) – 1.34 km, no kā izriet, ka transportlīdzeklis novietots 

ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā. Pielikums Nr. 4 izveidots pēc augstas detalizācijas topogrāfiskā 

informācijas pārlūka  www.topografija.lv 

3.7.  Iesniedzēja iesniegumā norādītais apstāklis, ka novietojis savu transportlīdzekli vietā, kur 

tas neierobežo citu transportlīdzekļu kustību, neatbilst patiesībai, jo  pielikuma Nr.1 attēlā Nr.3 

redzams, ka iesniedzēja transportlīdzeklim paralēli pretējā brauktuves pusē novietots cits 

transportlīdzeklis, kā rezultātā abi transportlīdzekļi ierobežo citu transportlīdzekļu kustību. 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2016. 

gada 25. jūnijā  novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembuži” pie īpašuma “Priedkalni”, ir izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 

11. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai 

viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods.   

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un 

Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016.gada 25.jūnijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580013643, [..], 

dzīvesvietas adrese: [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.282. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

6. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013630 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvesvietas adrese: [..], 

2016. gada 7. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2016. gada 8. jūlijā 

ar Nr.3-16.2/520) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580013630 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 
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1.1. 2016. gada 25. jūnijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 

          1.2.Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 2016. gada 25. jūnijā plkst. 15:50 Salacgrīvas 

novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr.580013630 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uz ceļa „Tūja-Lembuži”, pie īpašuma 

„Mazķirras” ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā, kura bija uzstādīta ar papildzīmi Nr.803 (darbības 

zona) 1,9 km, tādējādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 „Ceļu 

satiksmes noteikumi” (turpmāk  – CSN) 121.11. apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.11. apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580013630 (pielikums Nr.5). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. 

punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas 

sods EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes  2016. gada 25. jūnijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG  GT-P5100.  

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka vadot automašīnu no Tūjas puses pa ceļu Tūja – 

Lembuži līdz stāvēšanas vietai nekādas ceļa zīme Nr. 326 “Apstāties aizliegts” nebija uzstādītas. 

3. Ceļa zīmes Nr. 326 ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.9 km  uz ceļa Tūja - Lembuži 

uzstādītas atbilstoši saskaņojumam ar VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu nodaļu (pielikums Nr.3). 

Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.2) redzams, ka 25.06.2016 ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties aizliegts) 

ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.9 km atradās uz ceļa Tūja-Lembuži.  Pielikums Nr.1 

apliecina, ka transportlīdzeklis ir novietots pie īpašuma  „Mazķirras”.  Pielikumā Nr.4 norādīta 

situācijas shēma. 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2016. 

gada 25. jūnijā  novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembuži” pie īpašuma “Mazķirras”, ir izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 

11. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai 

viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods.   

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un 

Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016. gada 25. jūnija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580013630, [..], 

dzīvesvietas adrese: [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
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Lēmums Nr.283. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

7. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta iedzīvotāju priekšlikumu par transporta kustības ātruma 

ierobežošanu Liepupes pagastā uz ceļa Tūja - Ežurgas un pamatojoties uz 2016.gada 13.jūlija 

kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Uzstādīt norādījuma ceļa zīmi Nr.523 “Stāvēšanas aizlieguma zona” un ceļa zīmi Nr.524 

“Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas” uz ceļa Tūja – Ežurgas (pielikums Nr.1). 

2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

3. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts 

ceļi”.    

 

Lēmums Nr.284. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvā 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās E.Birkenbergs, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz uzņēmuma SIA ‘’Firma Madara 89’’ 2016.gada 17.jūnija iesniegumu 

(reģ.Nr.3-16.2/458) par  kravas auto kustības aizliegšanu veikala ‘’Top’’ stāvlaukumā, Rīgas ielā 

13, Salacgrīvā, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt norādījuma  ceļa zīmes Nr.537 “Stāvvieta” ar papildzīmēm Nr.820 “Vieglā 

automašīna”, Nr.821 “Autobuss” un Nr.823 “Motocikls”, nobrauktuvēs uz veikalu “Top”’no 

Rīgas ielas un Vidzemes ielas,  saskaņā ar pielikumu. 

2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

3. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”.    

 

Lēmums Nr.285. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

9. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam “Kici”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatot nekustamā īpašuma “Kici”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, kadastra 

Nr.66720030004, īpašnieces SIA “R Grupa”, reģ. Nr.50003603631, 2016.gada 5.jūlija iesniegumu 
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(reģ. Nr.13-16.1/515) par nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību  sadalīšanu,  Salacgrīvas 

novada dome konstatē, ka: 

Nekustamais īpašums “Kici”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 

66720030004, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 66720030004 un 

66720030005. 

No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720030004 

un kopējo platību 67,40 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 31,0 ha platībā. 

No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720030005 

un kopējo platību 13,20 ha ir paredzēts atdalīt divas zemes vienības aptuveni 2,4 ha un 4,7 ha 

platībā. 

Nekustamajā īpašumā “Kici”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 

66720030004 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 66720030004 Salacgrīvas 

novada 2009.gada 19.augusta 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”, noteiktā atļautā izmantošana daļēji ir lauksaimnieciskā teritorija, kur 

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība lauku teritorijā ir noteikta  1 ha, un daļēji meža 

teritorija, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība nav noteikta. 

Nekustamajā īpašumā “Kici”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 

66720030004 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 66720030005 Teritorijas 

plānojumā noteiktā atļautā izmantošana daļēji ir lauksaimnieciskā teritorija, kur jaunveidojamās 

zemes vienības minimālā platība lauku teritorijā ir noteikta  1 ha, un daļēji meža teritorija, kur 

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība nav noteikta. 

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

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.  

LR Ministru Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, 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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā “Kici”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, 

kadastra Nr.66720030004, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

66720030004 un 66720030005 atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Kici”, Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 66720030004,  ir sekojoši nosacījumi: 

2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku. 

2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR Zemes ierīcības likuma prasībām. 
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2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 

2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.286. Pielikums uz  1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Mednieki” - 4, Salacgrīvas pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.208 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Mednieki” - 4, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 13.§) 

un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu EUR 480 (četri simti astoņdesmit euro), saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un 

Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mednieki” - 4, 

Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0303, kas sastāv no  kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 001), kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 002), kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 003), kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 6672 003 0061), kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 6672 003 0062) un dzīvokļa ar kopējo platību 

29,9kv.m pārdošanu par nosacīto cenu  EUR 480 (četri simti astoņdesmit 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.287. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 

[..] 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz 

rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja 

darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas 

puses ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts,  ņemot vērā 2016.gada 11.jūlija 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu 

komiteju sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] 40,3 kv. m platībā. 
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2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,14 eur par vienu kvadrātmetru. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.288. Iesniegums uz 1 lp. un Sociālā dienesta 2016.gada 8.jūlija atzinums Nr.1.14.1/185 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka persona ar nepilngadīgo dēlu pašreiz atrodas bez 

dzīves vietas, kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 

17.pantu, saskaņā ar 2016.gada 11.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes un 

2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 
1. Piešķirt [..], personas kods [..],  īres tiesības [..] uz dzīvojamo telpu [..] ar platību 14,1 kv.m. 

2. Noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m mēnesī. 

4. Noteikt īres līguma termiņu 1 gads. 

5. Atcelt 2016.gada 25.marta lēmumu Nr.127 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

 

Lēmums Nr.289. Iesniegums uz 1 lp. un Sociālā dienesta 2016.gada 3.maija izziņa Nr.3.1.10/163 uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

[..] 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā 

dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc 

līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli, saskaņā ar 2016.gada 11.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes un 

2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā 

dzīvokļa [..] (46,5 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, 

ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli.   

2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 11.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/103 pagarināšanu līdz 2016.gada 31.decembrim. 
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3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laika periodu no līguma termiņa 

izbeigšanās, 2016.gada 30.jūnija līdz jaunā īres līguma noslēgšanas brīdim.   
 

Lēmums Nr.290. Iesniegums uz 1 lp. un Sociālā dienesta 2016.gada 12.jūlija izziņa Nr.3.1.10/217 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un  

nomas līguma slēgšanu 

 

Zemes gabals Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615 002 0090  (6 0070 kv.m platībā) ir 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000434328. 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 5.jūlijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], 2016.gada 20.maija iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/502), ar vēlmi nomāt daļu zemes gabala 

Tērces ielā 10 ar kopējo platību 680 kv.m. 

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 2016.gada 13.jūlija kopīgās 

Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu zemes gabala Tērces ielā 10 ar kopējo platību 680 

kv.m, teritorija Nr.12, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% 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 mazdārziņiem. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 7 gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.291. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par 2011.gada 19.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/25 pagarināšanu pašvaldības īpašumā  

Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā un apakšnomas līguma slēgšanu 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 6.jūlijā saņemts SIA “Firma Madara 89”, VRN 

40003115846, iesniegums Nr.I-1/224 (reģistrēts ar Nr.3-16.2/511) ar lūgumu pagarināt 2011.gada 

19.aprīļa zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/25 līdz 2027.gada 31.decembrim un saņemt  pašvaldības 

atļauju īpašuma daļas Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā nodošanu apakšnomā VAS „Ceļu satiksmes 

drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734 elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas izbūvei 

un darbības nodrošināšanai. 

 2011.gada 19.decembrī SIA “Firma Madara 89” ar Salacgrīvas novada pašvaldību 

noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/25. Līguma priekšmets -  neapbūvēts zemes gabals 4370 

kv.m platībā, kadastra apz.6615 003 0074, Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

pantu,  Civillikuma 2115.pantu, saskaņā ar 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt  līdz 2027.gada 31.decembrim ar  SIA “Firma Madara 89”, VRN 40003115846,  

2011.gada 19.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/25 par daļu zemes gabala 

Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā nomu. 

2. Atļaut SIA “Firma Madara 89”, VRN 40003115846,  slēgt apakšnomas līgumu ar VAS 

„Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734 par nomā nodotā zemes 

gabala daļas Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā nodošanu apakšnomā līdz 30 kv.m, 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas izbūvei ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas 

(būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus un uzlādes stacijas darbības nodrošināšanai. 

 

Lēmums Nr.292. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita 

Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu 2015.gada 

24.septembra lēmumā Nr.361 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas 

apstiprināšanu”: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Lēmums piemērojams ar dienu, kad stājies spēkā Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

6.jūlija lēmums Nr.275 “Par Salacgrīvas vidusskolas direktora iecelšanu amatā”. 

 

Lēmums Nr.293. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 

1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1. rīcības 

„Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstība” nosacījumiem 

projektam „Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” 

nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 

5016,96 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit eiro, 96 centi). Projekta kopējās izmaksas 50169,61 EUR 

(piecdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi eiro, 61 cents).  
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Izskatījusi RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” (reģ. Nr. 90000227716) valdes 

priekšsēdētāja Kaspara Runča 2016.gada 17.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/441), pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2016.gada 

13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

Projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” 

realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 

5016,96 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit eiro, 96 centi). 

 

Lēmums Nr.294. Iesniegums uz 11 lp. un projekta iesnieguma projekts uz 8 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

18. § 

Par biedrības „DVĒSELES DZIESMA” projekta „Tautas tērpu iegāde” līdzfinansēšanu 

(debatēs piedalās M.Trankalis, A.Zunde, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers) 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības grupas 

„Jūrkante” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Dzīves vides 

sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” nosacījumiem 

projektam „Tautas tērpu iegāde” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām t.i. 1800,93 EUR (Viens tūkstotis astoņi simti eiro, 93 centi). Projekta 

kopējās izmaksas 18009,30 EUR (Astoņpadsmit tūkstoši deviņi eiro, 30 centi).  

Izskatījusi biedrības „DVĒSELES DZIESMA” (reģ. Nr. 50008169851) valdes 

priekšsēdētāja Gunta Berga 2016.gada 17.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/442), pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2016.gada 

13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

Projekta „Tautas tērpu iegāde” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1800,93 EUR (Viens tūkstotis astoņi simti eiro, 93 

centi). 

 

Lēmums Nr295. Iesniegums uz 3 lp. un projekta iesnieguma projekts uz 4 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

19. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 6.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Bendrāte; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

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 
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2016.gada 13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

6.jūlija saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada 

pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 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.296. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ernestam Horenam Biseniekam studijām Apvienotās 

Pasaules koledžā Dilidžanā, Armēnijā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ernesta Horena Bisenieka 2016.gada 12.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.2/531, ņemot vērā Ernesta Horena Bisenieka piedalīšanos UWC (Apvienotās Pasaules koledžas) 

stipendiju konkursā, kurā ieguvis studiju vietu UWC Dilidžanā, Armēnijā, saskaņā ar 2016.gada 

13.jūlija kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 500 EUR pēc nodokļu nomaksas Salacgrīvas vidusskolas 10.klases 

skolēnam Ernesta Horena Bisenieka studijām Apvienotās Pasaules koledžā Dilidžanā, 

Armēnijā. 

2. Slēgt līgumu ar Ernestu Horenu Bisenieku par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.297. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

21.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

21.1. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013685 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzēja), dzīvojoša [..], 2016. 

gada 7. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2016. gada 20. jūlijā ar 

Nr.3-16.2/545) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580013685 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 
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1.1. 2016. gada 26. jūnijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2.Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 2016. gada 26. jūnijā plkst. 13:08 Salacgrīvas 

novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr. 580013685 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uz ceļa „Tūja-Lembuži”, pie īpašuma 

„PRIEDKALNI” ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā, kura bija uzstādīta ar papildzīmi Nr. 803 

(darbības zona) 1,6 km, tādējādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 

„Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – CSN) 121.11. apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.11. apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580013630 (pielikums Nr. 5). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. 

punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas 

sods EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes  2016. gada 26. jūnijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG  GT-P5100.  

2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka vadot automašīnu no Tūjas puses pa ceļu Tūja – 

Lembuži līdz stāvēšanas vietai “Priedkalni”, ceļa zīme Nr. 326 “Apstāties aizliegts” nebija 

uzstādīta. 

3. Ceļa zīmes Nr. 326 ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.6 km  uz ceļa Tūja - Lembuži 

uzstādītas atbilstoši saskaņojumam ar VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu nodaļu (pielikums Nr. 3). 

Aplūkojot attēlus (pielikums Nr. 2) redzams, ka 26.06.2016 ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties aizliegts) 

ar papildzīmi Nr. 803 (darbības zona) 1.6 km atradās uz ceļa Tūja-Lembuži.  Pielikums Nr. 1 

apliecina, ka transportlīdzeklis ir novietots pie īpašuma  „Priedkalni”. Pielikumā Nr.4 attēlota 

situācijas shēma ar ceļa zīmju novietojumu, kā arī transportlīdzekļa stāvēšanas vieta. 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2016. gada 26. jūnijā iesniedzēja 

transportlīdzekli novietojusi stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – 

Lembuži” pie īpašuma “Priedkalni”, tādejādi ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par kuru 

paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā. Par iepriekš minēto 

pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – 

EUR 40  naudas sods.   

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016. gada 26. jūnija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580013685, 

[..], dzīvojošas [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
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Lēmums Nr.298. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

21.2. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580014037 

(ziņo D.Žibals; debatēs piedalās D.Straubergs, E.Birkenbergs, L.Jokste, I.Balode, A.Rozenšteins, 

S.Eglīte, M.Trankalis, S.Šlekone; izsakās D.Žibals, K.Ķemers) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 6 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – 4 (Skaidrīte Eglīte, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine), ATTURAS – 2 (Edmunds Birkenbergs, Andris 

Zunde)  Salacgrīvas novada dome noraida sagatavoto lēmuma projektu.  

 

Lēmuma projekts uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par aktualitātēm jautājumā par dzelzceļa 

infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas novadā.  

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (22.07.2016.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (22.07.2016.) 


