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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.6 

 

Salacgrīvā         2017.gada 24.maijā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 
1. Par atstāšanu negrozītus Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 30.marta brīdinājumus 

Nr. 13-15.1.1-68 un Nr. 13-15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi  

2. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

3. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

4. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

5. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silenieki”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

7. Par nekustamā īpašuma "Sproģi", Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

8. Par nocirsto koku Liepupes pagastā īpašumā “Bebri” pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

9. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – 

Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par 

brīvu cenu 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras ielā 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

13. Par pašvaldības īpašuma- kustamās mantas, Automašīnas VW TRANSPORTER, 

atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

14. Par pašvaldības īpašuma Automašīnas VW TRANSPORTER nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Kuivižu jahtklubs”  

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

16. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Krasta ielā 40A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

17. Par pašvaldības zemes gabala Brīvības iela 12, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

18. Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Meldru ielā 12 iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par daļu  pašvaldības zemes gabalu Laipu ielā 1, Tūjā, Ezera ielā 7 un Ezera ielā 11, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

20. Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/41  pagarināšanu  

21. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā 

22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

23. Par zemes vienību Salacgrīvā, Transporta ielā 14 un Transporta ielā 16B pievienošanu un 

nosaukumu piešķiršanu 

24. Par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei  

nekustamajā īpašumā [..] 

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

īpašumos [..] 

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

īpašumā [..] 

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

īpašumā [..] 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

30. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 projektā „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”   

31. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu 

32. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu 

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

2017” laikā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr. 334 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

35. Par biļešu cenas noteikšanu Jūras svētkos 

36. Par “Jūras svētku” sporta sacensību nolikuma apstiprināšanu 

37. Par Salacgrīvas novada domes 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

38. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2017.gada 26.augustā Ikšķilē 

39. Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par ceļa zīmju uzstādīšanu Sila ielā, Salacgrīvas pilsētā 

39.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.180 “Par 

        pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

        nomas līguma slēgšanu” 

39.3.Par sabiedriskā transporta izpētes braucienu veikšanu maršrutā Salacgrīva- Korģene   

39.4. Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai 

39.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333 

       “Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 

        ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

        apstiprināšanu” 

39.6.Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

        pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu 

        un iesniegšanu 

40. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 
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Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, 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, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

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

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

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – 

Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Solvita Kukanovska – Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore, Kristīne Paegle – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore, 

Dace Vilemsone – pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja, Ilva Erkmane – Salacgrīvas 

novada domes ainavu arhitekte, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā 

arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Pārsla Perdijaka, 

Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Kristaps Močāns – Sporta un 

atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks  

 

Nepiedalās- Gints Šmits (personiski iemesli) 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar sekojošiem 

jautājumiem: 

Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam papildināšanu, Rīcības 

plāna 2016.-2021.gadam un  Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu; 

Par projekta „Negulēsim, spēlēsim volejbolu” iesniegšanu; 

Par projekta „Ar velo pa Zaļo ceļu” iesniegšanu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu priekšlikumu, ierosinājumu par domes sēdes darba kārtību nav. 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 39 

jautājumiem un 9 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13  

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Lija Jokste, 

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

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

novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par atstāšanu negrozītus Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 30.marta brīdinājumus 

Nr. 13-15.1.1-68 un Nr. 13-15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi  

2. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

3. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

4. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

5. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silenieki”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

7. Par nekustamā īpašuma "Sproģi", Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

8. Par nocirsto koku Liepupes pagastā īpašumā “Bebri” pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

9. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – 

Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par 

brīvu cenu 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras ielā 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
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11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

13. Par pašvaldības īpašuma- kustamās mantas, Automašīnas VW TRANSPORTER, 

atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

14. Par pašvaldības īpašuma Automašīnas VW TRANSPORTER nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Kuivižu jahtklubs”  

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

16. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Krasta ielā 40A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

17. Par pašvaldības zemes gabala Brīvības iela 12, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

18. Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Meldru ielā 12 iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

19. Par daļu  pašvaldības zemes gabalu Laipu ielā 1, Tūjā, Ezera ielā 7 un Ezera ielā 11, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

20. Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/41  pagarināšanu  

21. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā 

22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

23. Par zemes vienību Salacgrīvā, Transporta ielā 14 un Transporta ielā 16B pievienošanu un 

nosaukumu piešķiršanu 

24. Par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei  

nekustamajā īpašumā [..] 

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

īpašumos [..] 

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

īpašumā [..] 

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

īpašumā [..] 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

30. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 projektā „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”   

31. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu 

32. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu 

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

2017” laikā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr. 334 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

35. Par biļešu cenas noteikšanu Jūras svētkos 

36. Par “Jūras svētku” sporta sacensību nolikuma apstiprināšanu 

37. Par Salacgrīvas novada domes 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

38. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2017.gada 26.augustā Ikšķilē 

39. Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par ceļa zīmju uzstādīšanu Sila ielā, Salacgrīvas pilsētā 

39.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.180 “Par 

        pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

        nomas līguma slēgšanu” 

39.3.Par sabiedriskā transporta izpētes braucienu veikšanu maršrutā Salacgrīva- Korģene   
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39.4. Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai 

39.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333 

       “Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 

        ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

        apstiprināšanu” 

39.6.Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

        pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu 

        un iesniegšanu 

39.7.Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam papildināšanu, 

        Rīcības plāna 2016.-2021.gadam un  Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu 

39.8.Par projekta „Negulēsim, spēlēsim volejbolu” iesniegšanu 

            39.9.Par projekta „Ar velo pa Zaļo ceļu” iesniegšanu 

40. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

1.§ 

Par atstāšanu negrozītus Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 30.marta brīdinājumus 

Nr.13-15.1.1-68 un Nr. 13-15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs) 

 

Plkst.15:00 uz domes sēdi ierodas deputāte Ilona Balode. 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017. gada 10. aprīļa iesniegumu Nr. 17/2, kas ir 

saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017. gada 12. aprīlī un reģistrēts ar 

Nr. 3-16.2/268 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo. 

Salacgrīvas novada būvvalde ir nosūtījusi adresātam [..] 2017. gada 30. marta brīdinājumu 

Nr. 13-15.1.1-68 par administratīvā akta piespiedu izpildi; un 2017. gada 30. marta brīdinājumu Nr. 

13-15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājumi).  

[..] Iesniegumā apstiprina minēto Brīdinājumu saņemšanu un lūdz Salacgrīvas novada domi 

minētos Brīdinājumus atcelt un atzīt par spēkā neesošiem. 

Brīdinājumi satur norādi, ka šos Brīdinājumus var apstrīdēt septiņu dienu laikā pēc tā 

stāšanās spēkā, vēršoties ar iesniegumu Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas nov., LV- 4033. 

Salacgrīvas novada būvvalde ir nosūtījusi Brīdinājumus [..] ierakstītā pasta sūtījumā 2017. 

gada 30. martā. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots adresātam. 

Paziņošanas likuma 8. panta trešā daļa nosaka, ka dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 

sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Brīdinājumi ir stājušies 

spēkā 2017. gada 7. aprīlī. Iesniegums ir iesniegts apstrīdēšanas termiņā. 

Administratīvā procesa likuma 1. panta otrā daļa nosaka, ka augstāka iestāde ir tiesību 

subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei vai 

atcelt tās lēmumu. Administratīvā procesa likuma 81. panta otrā daļa nosaka, ka augstāka iestāde ar 

savu lēmumu var: 

1) atstāt administratīvo aktu negrozītu; 

2) atcelt administratīvo aktu; 

3) atcelt administratīvo aktu kādā daļā; 

4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu; 

5) konstatēt, vai administratīvais akts, kurš jau zaudējis spēku (82.pants), ir bijis tiesisks vai 

prettiesisks. 

Administratīvā procesa likuma 84. pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas 

atbilst tiesību normām, bet prettiesisks, ja neatbilst tiesību normām. 



6 

 

Salacgrīvas novada dome konstatē, ka Brīdinājumi satur Administratīvā procesa likuma 361. 

pantā minētās sastāvdaļas, tāpēc nav atceļami, administratīvie akti, par kuru piespiedu izpildi ir 

brīdinājums, nav izpildīti labprātīgi, un Brīdinājumi ir bijuši tiesiski. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81. panta 

otro daļu, un saskaņā ar 2017. gada 17. maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atstāt negrozītu [..] adresēto Salacgrīvas novada būvvaldes 2017. gada 30. marta 

brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-68 par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

2. Atstāt negrozītu [..] adresēto Salacgrīvas novada būvvaldes 2017. gada 30. marta 

brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

 

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

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

 

Lēmums Nr.152. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 

2017.gada 30.marta brīdinājuma Nr.13-15.1.1-68 par administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 

1 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 30.marta brīdinājuma Nr.13-15.1.1-69 par 

administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par piespiedu naudas uzlikšanu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016. gada 28. novembrī apsekoja 

nekustamajā īpašumā “Kubs”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], 

ietilpstošo angāra ēku ar kadastra apzīmējumu [..] un tika konstatēts, ka minētā ēka ar ir nonākusi 

tādā stāvoklī, ka tā ir bīstama, vidi degradējoša un bojā ainavu. Tās kopējais stāvoklis, būves 

fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības 

likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka ēkas fasāde ir 

nodrupusi, sienās ir plaisas, logi izsisti, durvis nav, ēka nav nodrošināta pret nepiederošu personu 

iekļūšanu tajā un demolēšanu, tāpēc ir atzīstama par bīstamu. Ēkas izskats bojā ainavu.  

Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 28. novembra atzinumā Nr.13-

13-22 par būves pārbaudi ( turpmāk – Atzinums Nr. 13-13-22). 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-22 nekustamā īpašuma īpašniekam [..] bija uzdots sakārtot 

būvi, lai novērstu ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, sakārtot ēku vai to nojaukt, 

sakopt apkārtni atbilstoši Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām, 

nodrošināt objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā.  

Būvvalde, izskatījusi 2016. gada 28. novembra atzinumu Nr. 13-13-22 par būvju pārbaudi 

nekustamajā īpašumā “Kubs”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ēkas 

kadastra apzīmējums [..], pieņēma 2016. gada 28. novembra lēmumu Nr. 13-12.1-88 “Par pilnīgi 

vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk – 

Lēmums Nr. 13-12.1-88). 
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Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2016.gada 28. decembra iesniegumu par Būvvaldes 

Lēmuma Nr. 13-12.1-88 apstrīdēšanu, pieņēma 2017.gada 18. janvāra lēmumu Nr. 1, protokols Nr. 

1; 1. § “Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 28.novembra lēmuma Nr. 13-12.1-88 

grozījumiem”, ar kuru tika pagarināts  Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-88 noteikto uzdevumu 

izpildes termiņš. 

2017. gada 30. martā Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamo īpašumu “Kubs”, Svētciems, 

Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], un tajā ietilpstošo ar kadastra apzīmējumu [..], 

konstatēja, ka nekustamā īpašuma īpašnieks [..] nav pildījis Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-22, 

Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-88 un Salacgrīvas novada domes 2017. gada 18. janvāra lēmumā 

Nr. 1 noteiktos uzdevumus.  

2017. gada 30. martā Būvvalde nosūtīja [..] adresētu Brīdinājumu par administratīvā akta 

piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-68 (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-68). 

Līdz Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-22 un Lēmumā Nr. 13-12.1-88 noteiktajam termiņam 

2016. gada 27. decembrim, līdz 2017. gada 18. janvāra lēmumā Nr. 1 noteiktajam termiņam 2017. 

gada 27. martam, līdz atkārtotās apsekošanas brīdim  2017. gada 30. martam, kā arī līdz dotajam 

brīdim [..] nav iesniegusi Būvvaldē ēkas ar kadastra apzīmējumu [..] konservācijas vai nojaukšanas 

projektu atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nav iesniegusi saskaņošanai 

veicamo darbu sarakstu un laika grafiku attiecībā uz ēkas sakārtošanu, nav novērsusi konstatēto 

ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai un sabiedriskajai drošībai, kā arī nav 

nodrošinājusi objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. 

Latvijas Republikas 2013. gada 9. jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – 

Būvniecības likums) 21. panta devītā daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši 

pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu būves 

īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 

9. panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158. punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir 

vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu 

un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-22, Lēmums Nr. 13-12.1-88 un Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-

68  ir nosūtīti [..] pa pastu ierakstītos pasta sūtījumos. 

[..] nav pildījusi ar Būvvaldes Atzinumu  Nr. 13-13-22 un Būvvaldes Lēmumu Nr. 13-12.1-

88 uzliktos pienākumus labprātīgi, īpašumā ietilpstošā būve ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0053 

001 nav sakārtota vai nojaukta, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2017. gada 30. marta Atzinumā Nr.13-

13-1 par būves pārbaudi. 

[..] nav pildījusi ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 1, 

protokols Nr. 1; 1. § “Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016. gada 28. novembra lēmuma Nr. 13-

12.1-88 grozījumiem” uzliktos pienākumus. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-22 ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Būvvaldes 

Lēmums Nr.13-12.1-88 ir stājies spēkā un nav izpildīts labprātīgs un izpildes termiņš ir pagājis. 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta trešās daļas nosacījumiem dokuments, kas paziņots kā 

ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Būvvaldes 

Lēmums Nr. 13-12.1-88 nosūtīts [..]  ierakstītā pasta sūtījumā uz tās juridisko adresi 2016. gada 29. 

novembrī, attiecīgi administratīvais akts ir stājies spēkā 2016. gada 8. decembrī.  

2017. gada 30. martā ierakstītā pasta sūtījumā Būvvalde nosūtīja [..]  brīdinājumu Nr. 13-

15.1.1-68 par administratīvā akta piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-68) uz tās 

juridisko adresi. Brīdinājums stājies spēkā 2017. gada 7. aprīlī, ir apstrīdēts un atstāts negrozīts 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9


8 

 

2017. gada 24. maijā. Ar Brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-68 Būvvalde aicināja nekavējoties uzsākt 

Atzinuma Nr. 13-13-22 un Lēmuma Nr. 13-12.1-88 prasību izpildi labprātīgi un pilnā apjomā. 

Būvvalde ir informējusi, ka ja Brīdinājums būs kļuvis neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa 

beigām netiks apstrīdēts) un netiks veikta Atzinuma Nr. 13-13-22 un Lēmuma Nr.13-12.1-88 
prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas novada dome kā izpildiestāde uzsāks piespiedu izpildi, kā 

izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu, un piespiedu izpilde tiks veikta uz īpašnieka rēķina. 

Administratīvā procesa likuma 370. pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir desmit 

EUR, bet maksimālā – tūkstoš četri simti divdesmit pieci EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, 

līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas 

dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis noteiktās 

prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu 

brīdinājumu. 

Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 28. novembra Lēmumu Nr. 13-12.1-88 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu 

[..] tiek noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) apmērā. Nosakot piespiedu 

naudas apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas pieejamība un radītais apdraudējums 

novada iedzīvotājiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370. panta 

pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2017. gada 17. maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 28. novembra Lēmuma Nr. 13-12.1-88 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu 

neizpildi, piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu 

naudas samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā 

adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā Nr. 

LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017. gada 3. jūlijam.  

 

2. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot atkārtotus 

izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma Nr. 13-12.1-88 un Atzinuma 

Nr. 13-13-22  prasību pilnīgai izpildei. 

 

Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, un var pārsūdzēt tiesā septiņu dienu 

laikā no tā spēkā stāšanās (Administratīvā procesa likuma 370. panta piektā un sestā daļa). 

 

Lēmums Nr.153. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

28.novembra Atzinuma Nr.13-13-22 par būves pārbaudi kopija uz 3 lp. un Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016.gada 28.novembra Lēmuma Nr.13-12.1-88 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu 

vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

3. § 

Par piespiedu naudas uzlikšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016. gada 28. novembrī apsekoja 

nekustamajā īpašumā “Katlu māja Svētciemā”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 
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kadastra Nr. [..], ietilpstošo katlu mājas ēku ar kadastra apzīmējumu [..] un tika konstatēts, ka 

minētā ēka ar ir nonākusi tādā stāvoklī, ka tā ir bīstama, vidi degradējoša un bojā ainavu. Tās 

kopējais stāvoklis, būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats 

neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka 

ēkas fasāde ir nodrupusi, sienās ir plaisas, logi izsisti, durvis nav, ēka nav nodrošināta pret 

nepiederošu personu iekļūšanu tajā un demolēšanu, tāpēc ir atzīstama par bīstamu. Ēkas izskats bojā 

ainavu.  

Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 28. novembra atzinumā Nr.13-

13-23 par būves pārbaudi ( turpmāk – Atzinums Nr. 13-13-23). 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-23 nekustamā īpašuma īpašniekam [..], bija uzdots sakārtot 

būvi, lai novērstu ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, sakārtot ēku vai to nojaukt, 

sakopt apkārtni atbilstoši Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām, 

nodrošināt objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā.  

Būvvalde, izskatījusi 2016. gada 28. novembra atzinumu Nr. 13-13-23 par būvju pārbaudi 

nekustamajā īpašumā “Katlu māja Svētciemā”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr. [..], ēkas kadastra apzīmējums [..], pieņēma 2016. gada 28. novembra lēmumu Nr. 13-

12.1-89 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai 

nojaukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 13-12.1-89). 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2016.gada 28. decembra iesniegumu par Būvvaldes 

Lēmuma Nr. 13-12.1-89 apstrīdēšanu, pieņēma 2017.gada 18. janvāra lēmumu Nr. 2, protokols Nr. 

1; 2. § “Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 28.novembra lēmuma Nr. 13-12.1-89 

grozījumiem”, ar kuru tika pagarināts  Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-89 noteikto uzdevumu 

izpildes termiņš. 

2017. gada 30. martā Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamo īpašumu “Katlu māja 

Svētciemā”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], un tajā ietilpstošo ar 

kadastra apzīmējumu [..], konstatēja, ka nekustamā īpašuma īpašnieks [..] nav pildījis Būvvaldes 

Atzinumā Nr. 13-13-23, Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-89 un Salacgrīvas novada domes 2017. 

gada 18. janvāra lēmumā Nr. 2 noteiktos uzdevumus.  

2017. gada 30. martā Būvvalde nosūtīja [..] adresētu Brīdinājumu par administratīvā akta 

piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-69 (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-69). 

Līdz Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-3-23 un Lēmumā Nr. 13-12.1-89 noteiktajam termiņam 

2016. gada 27. decembrim, līdz 2017. gada 18. janvāra lēmumā Nr.1 noteiktajam termiņam 2017. 

gada 27. martam, līdz atkārtotās apsekošanas brīdim  2017. gada 30. martam, kā arī līdz dotajam 

brīdim [..] nav iesniegusi Būvvaldē ēkas ar kadastra apzīmējumu [..] konservācijas vai nojaukšanas 

projektu atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nav iesniegusi saskaņošanai 

veicamo darbu sarakstu un laika grafiku attiecībā uz ēkas sakārtošanu, nav novērsusi konstatēto 

ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai un sabiedriskajai drošībai, kā arī nav 

nodrošinājusi objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. 

Latvijas Republikas 2013. gada 9. jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – 

Būvniecības likums) 21. panta devītā daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši 

pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu būves 

īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 

9. panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158. punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir 

vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu 

un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-23, Lēmums Nr. 13-12.1-89 un Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-

69  ir nosūtīti [..] pa pastu ierakstītos pasta sūtījumos. 

[..] nav pildījusi ar Būvvaldes Atzinumu Nr.13-13-23 un Būvvaldes Lēmumu Nr. 13-12.1-

89 uzliktos pienākumus labprātīgi, īpašumā ietilpstošā būve ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0341 

001 nav sakārtota vai nojaukta, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2017. gada 30. marta Atzinumā Nr.13-

13-2 par būves pārbaudi. 

[..] nav pildījusi ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 2, 

protokols Nr. 1; 2. § “Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016. gada 28. novembra lēmuma Nr. 13-

12.1-89 grozījumiem” uzliktos pienākumus. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-23 ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Būvvaldes 

Lēmums Nr.13-12.1-89 ir stājies spēkā, nav izpildīts labprātīgi, un izpildes termiņš ir pagājis. 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešās daļas nosacījumiem dokuments, kas paziņots kā 

ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Būvvaldes 

Lēmums Nr. 13-12.1-89 nosūtīts [..] ierakstītā pasta sūtījumā uz tās juridisko adresi 2016. gada 29. 

novembrī, attiecīgi administratīvais akts ir stājies spēkā 2016. gada 8. decembrī.  

2017. gada 30. martā ierakstītā pasta sūtījumā Būvvalde nosūtīja [..] brīdinājumu Nr. 13-

15.1.1-69 par administratīvā akta piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-69) uz tās 

juridisko adresi. Brīdinājums stājies spēkā 2017. gada 7. aprīlī, ir apstrīdēts un atstāts negrozīts 

2017. gada 24. maijā. Ar Brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-68 Būvvalde aicināja nekavējoties uzsākt 

Atzinuma Nr. 13-13-22 un Lēmuma Nr. 13-12.1-88 prasību izpildi labprātīgi un pilnā apjomā. 

Būvvalde ir informējusi, ka ja Brīdinājums būs kļuvis neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa 

beigām netiks apstrīdēts) un netiks veikta Atzinuma Nr. 13-13-23 un Lēmuma Nr.13-12.1-89 
prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas novada dome kā izpildiestāde uzsāks piespiedu izpildi, kā 

izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu, un piespiedu izpilde tiks veikta uz īpašnieka rēķina. 

Administratīvā procesa likuma 370. pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir desmit 

EUR, bet maksimālā – tūkstoš četri simti divdesmit pieci EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, 

līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas 

dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis noteiktās 

prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu 

brīdinājumu. 

Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 28. novembra Lēmumu Nr. 13-12.1-89 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu 

[..], tiek noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) apmērā. Nosakot piespiedu 

naudas apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas pieejamība un radītais apdraudējums 

novada iedzīvotājiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370. panta 

pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 28. novembra Lēmuma Nr.13-12.1-89 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu 

neizpildi, piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu 

naudas samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā 

adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā Nr. 

LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017.gada 3. jūlijam.  
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2. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot atkārtotus 

izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma Nr. 13-12.1-89 un Atzinuma 

Nr. 13-13-23  prasību pilnīgai izpildei. 

 

Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, un var pārsūdzēt tiesā septiņu dienu 

laikā no tā spēkā stāšanās (Administratīvā procesa likuma 370. panta piektā un sestā daļa). 

 

 

Lēmums Nr.154. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

28.novembra Atzinuma Nr.13-13-23 par būves pārbaudi kopija uz 3 lp. un Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016.gada 28.novembra Lēmuma Nr.13-12.1-89 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu 

vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par piespiedu naudas uzlikšanu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Alsberga; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016. gada 8. jūlijā apsekoja 

nekustamajā īpašumā “Svētupes muiža”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr. [..], ietilpstošo zirgu kūts ēku ar kadastra apzīmējumu [..] un tika konstatēts, ka minētā ēka ar ir 

nonākusi tādā stāvoklī, ka tā ir bīstama, vidi degradējoša un bojā ainavu. Tās kopējais stāvoklis, 

būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības 

likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka ēkas fasāde ir 

nodrupusi, jumts iebrucis, sienās ir plaisas, logi izsisti, durvis nav, ēka nav nodrošināta pret 

nepiederošu personu iekļūšanu tajā un demolēšanu, tāpēc ir atzīstama par bīstamu. Ēkas izskats bojā 

ainavu.  

Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 14. jūlija atzinumā Nr.13-13-9 

par būves pārbaudi ( turpmāk – Atzinums Nr. 13-13-9). 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-9 nekustamā īpašuma kopīpašniekiem [..] bija uzdots 

sakārtot būvi, lai novērstu ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, sakārtot ēku vai to 

nojaukt, sakopt apkārtni atbilstoši Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām 

prasībām, nodrošināt objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā.  

Būvvalde, izskatījusi 2016. gada 14. jūlija atzinumu Nr. 13-13-9 par būvju pārbaudi 

nekustamajā īpašumā “Svētupes muiža”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr. [..],  ēkas kadastra apzīmējums [..], pieņēma 2016. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 13-12.1-53 “Par 

pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” 

(turpmāk – Lēmums Nr. 13-12.1-53). 

2016. gada 25. novembrī Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamo īpašumu “Svētupes 

muiža”, Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], un tajā ietilpstošo ar 

kadastra apzīmējumu [..], konstatēja, ka nekustamā īpašuma kopīpašnieki [..] nav pildījuši 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-9, Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-53 noteiktos uzdevumus.  

Būvvalde nosūtīja [..] adresētu 2016. gada 25. novembra Brīdinājumu par administratīvā 

akta piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-242 (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-242). 

Līdz Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-9 un Lēmumā Nr. 13-12.1-53 noteiktajam termiņam 

2016. gada 27. decembrim, līdz 2017. gada 18. janvāra lēmumā Nr.1 noteiktajam termiņam 2016. 

gada 25. augustam, līdz atkārtotās apsekošanas brīdim  2016. gada 25. novembrim, kā arī līdz 

dotajam brīdim kopīpašnieki [..] nav iesnieguši Būvvaldē ēkas ar kadastra apzīmējumu [..] 

konservācijas vai nojaukšanas projektu atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai, nav iesnieguši saskaņošanai veicamo darbu sarakstu un laika grafiku attiecībā uz ēkas 
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sakārtošanu, nav novērsuši konstatēto ēkas bīstamību un apdraudējumu cilvēka dzīvībai un 

sabiedriskajai drošībai, kā arī nav nodrošinājuši objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. 

Latvijas Republikas 2013. gada 9. jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – 

Būvniecības likums) 21. panta devītā daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši 

pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu būves 

īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 

9. panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158. punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir 

vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu 

un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-9, Lēmums Nr. 13-12.1-53 un Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-

242  ir nosūtīti [..] pa pastu ierakstītos pasta sūtījumos. 

[..] nav pildījuši ar Būvvaldes Atzinumu Nr. 13-13-9 un Būvvaldes Lēmumu Nr.13-12.1-53 

uzliktos pienākumus labprātīgi, īpašumā ietilpstošā būve ar kadastra apzīmējumu [..] nav sakārtota 

vai nojaukta, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2016. gada 25. novembra Atzinumā Nr.13-13-20 par 

(atkārtoto) būves pārbaudi.  

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-9 ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Būvvaldes 

Lēmums Nr. 13-12.1-53 ir stājies spēkā, nav apstrīdēts, kļuvis neapstrīdams, nav izpildīts labprātīgi 

un izpildes termiņš ir pagājis. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta trešās daļas nosacījumiem 

dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. Būvvaldes Lēmums Nr. 13-12.1-53 nosūtīts [..] uz tās juridisko adresi un [..] uz 

deklarēto dzīves vietas adresi ierakstītā pasta sūtījumā 2016. gada 21.jūlijā, attiecīgi 

administratīvais akts ir stājies spēkā 2016. gada 29. jūlijā.  

2016. gada 28. novembrī ierakstītā pasta sūtījumā Būvvalde nosūtīja [..] uz tās juridisko 

adresi un [..] uz deklarēto dzīves vietas adresi brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-242 par administratīvā 

akta piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-242). Brīdinājums stājies spēkā 2016. 

gada 5.decembrī, nav apstrīdēts un kļuvis neapstrīdams. Ar Brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-242 

Būvvalde aicināja nekavējoties uzsākt Atzinuma Nr. 13-13-9 un Lēmuma Nr. 13-12.1-53 prasību 

izpildi labprātīgi un pilnā apjomā. Būvvalde ir informējusi, ka ja Brīdinājums būs kļuvis 

neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa beigām netiks apstrīdēts) un netiks veikta Atzinuma Nr. 

13-13-9 un Lēmuma Nr.13-12.1-53 prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas novada dome kā 

izpildiestāde uzsāks piespiedu izpildi, kā izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu, un piespiedu 

izpilde tiks veikta uz īpašnieka rēķina. 

Administratīvā procesa likuma 370. pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir desmit 

EUR, bet maksimālā – tūkstoš četri simti divdesmit pieci EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, 

līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas 

dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis noteiktās 

prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu 

brīdinājumu. 

Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmumu Nr. 13-12.1-53 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu [..] katram 

atsevišķi tiek noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) apmērā. Nosakot piespiedu 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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naudas apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas pieejamība un radītais apdraudējums 

novada iedzīvotājiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370. panta 

pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2017. gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr. 13-12.1-53 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, 

piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas 

samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā 

Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017.gada 3. jūlijam.  

2. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr. 13-12.1-53 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, 

piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas 

samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā 

Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017. gada 3. jūlijam.  

3. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot atkārtotus 

izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma Nr. 13-12.1-53 un Atzinuma 

Nr. 13-13-9  prasību pilnīgai izpildei. 

 

Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, un var pārsūdzēt tiesā septiņu dienu 

laikā no tā spēkā stāšanās (Administratīvā procesa likuma 370. panta piektā un sestā daļa). 

 

 

Lēmums Nr.155. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 14.jūlija 

Atzinuma Nr.13-13-9 par būves pārbaudi kopija uz 3 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

18.jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-53 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju 

sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

25.novembra brīdinājuma Nr.13-15.1.1-242 par administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par piespiedu naudas uzlikšanu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, E.Birkenbergs, S.Šlekone, 

M.Trankalis, N.Tiesnesis, S.Eglīte, I.Balode, L.Jokste) 

E.Birkenbergs ierosina samazināt lēmuma projektā iekļautās piespiedu naudas apmēru uz pusi, tas ir 

katram kopīpašniekam EUR 500. 

Deputāti atbalsta E.Birkenbera priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par lēmuma projektu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem:  

1) lēmuma projekta pamatojuma daļas 15.rindkopu izsakot šādā redakcijā:  
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“Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmumu Nr. 13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu [..] katram 

tiek noteikta piespiedu nauda EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā. Nosakot piespiedu naudas 

apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas atrašanās Salacgrīvas pilsētas centrā un to, ka 

ēka būtiski bojā pilsētvides ainavu.”; 

2) lēmuma projekta 1.punktu un 2.punktu izsakot šādā redakcijā:  

“1. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu 

vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, piedziņu vēršot uz [..] 

naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas samaksa jāveic Salacgrīvas 

novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” 

līdz 2017.gada 3. jūlijam.  

2. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu 

vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, piedziņu vēršot uz [..] 

naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas samaksa jāveic Salacgrīvas 

novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” 

līdz 2017.gada 3. jūlijam.” 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016. gada 14. jūlijā atkārtoti apsekoja 

nekustamajā īpašumā Valmieras iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošo 

dzīvojamās mājas ēku ar kadastra apzīmējumu [..] un tika konstatēts, ka minētā ēka ar ir nonākusi 

tādā stāvoklī, ka tā ir vidi degradējoša un bojā ainavu. Tās kopējais stāvoklis, būves fasādes un citu 

ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā 

noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka ēkas fasāde ir nodrupusi, sienās ir 

plaisas, logi, kas pirmās apsekošanas laikā 2016. gada 21. aprīlī bija izsisti, ir aiznagloti ar dažāda 

izmēra dēļiem un skaidu platēm, kas nav piemēroti materiāli fasāžu apdarei. Ēka ir nodrošināta pret 

nepiederošu personu iekļūšanu tajā un demolēšanu, bet ēkas konservācijas veids nav saskaņots ar 

Būvvaldi, ir neatbilstošs pilsētvides prasībām un bojā pilsētvides ainavu.  

Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 14. jūlija atzinumā Nr. 13-13-13 

par būves pārbaudi ( turpmāk – Atzinums Nr. 13-13-13). 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-13 nekustamā īpašuma kopīpašniekiem [..] bija uzdots 

sakārtot ēkas fasādi, saskaņojot plānotos darbus ar Būvvaldi, sakārtot ēku vai to nojaukt atbilstoši 

Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām līdz 2016. gada 15.augustam. 

Būvvalde, izskatījusi 2016. gada 14. jūlija atzinumu Nr. 13-13-13 par būvju pārbaudi 

nekustamajā īpašumā Valmieras iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ēkas kadastra 

apzīmējums [..], pieņēma 2016. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 

13-12.1-57). 

2016. gada 1. decembrī Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamo īpašumu Valmieras iela 1, 

Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..],  un tajā ietilpstošo ēku ar kadastra apzīmējumu [..], 

konstatēja, ka nekustamā īpašuma kopīpašnieki [..] nav pildījuši Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-3-13, 

Būvvaldes Lēmumā Nr. 13-12.1-57 noteiktos uzdevumus. Apsekošanas rezultāti ir apkopoti 

Būvvaldes 2016. gada 1. decembra Atzinumā Nr. 13-13-24 par būves pārbaudi. 

Būvvalde nosūtīja kopīpašniekiem [..] adresētu 2016. gada 1. decembra Brīdinājumu par 

administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-252 (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-252). 
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Līdz Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-13 un Lēmumā Nr. 13-12.1-57 noteiktajam termiņam 

2016. gada 15.augustam, līdz atkārtotās apsekošanas brīdim  2016. gada 1.decembrim, kā arī līdz 

dotajam brīdim [..] nav iesniegusi Būvvaldē ēkas ar kadastra apzīmējumu [..] konservācijas vai 

nojaukšanas projektu atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nav iesniegusi 

saskaņošanai veicamo darbu sarakstu un laika grafiku attiecībā uz ēkas sakārtošanu. 

Latvijas Republikas 2013. gada 9. jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – 

Būvniecības likums) 21. panta devītā daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši 

pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu būves 

īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 

9. panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158. punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir 

vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu 

un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-13, Lēmums Nr. 13-12.1-57 un Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-

252  ir nosūtīti kopīpašniekiem [..] pa pastu ierakstītos pasta sūtījumos. 

Kopīpašnieki [..] nav pildījuši ar Būvvaldes Atzinumu Nr. Nr.13-13-13 un Būvvaldes 

Lēmumu Nr. 13-12.1-89 uzliktos pienākumus labprātīgi, nekustamajā īpašumā ietilpstošā būve ar 

kadastra apzīmējumu [..] nav sakārtota vai nojaukta, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2016. gada 

1.decembra Atzinumā Nr. 13-13-24 par būves pārbaudi. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-13 ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Būvvaldes 

Lēmums Nr. 13-12.1-57 ir stājies spēkā, nav izpildīts labprātīgi, un izpildes termiņš ir pagājis. 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta trešās daļas nosacījumiem dokuments, kas paziņots kā 

ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Būvvaldes 

Lēmums Nr. 13-12.1-57 nosūtīts [..] ierakstītā pasta sūtījumā uz viņu deklarētajām dzīves vietas 

adresēm 2016. gada 22. jūlijā, attiecīgi administratīvais akts ir stājies spēkā 2016. gada 29. jūlijā.  

2016. gada 21.decembrī ierakstītā pasta sūtījumā Būvvalde nosūtīja [..] Brīdinājumu Nr. 13-

15.1.1-252 par administratīvā akta piespiedu izpildi uz viņu deklarētajām dzīves vietas adresēm. 

Brīdinājums stājies spēkā 2017. gada 2. janvārī,   un nav apstrīdēts. Ar Brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-

252 Būvvalde aicināja nekavējoties uzsākt Atzinuma Nr. 13-13-13 un Lēmuma Nr. 13-12.1-57 

prasību izpildi labprātīgi un pilnā apjomā. Būvvalde ir informējusi, ka ja Brīdinājums būs kļuvis 

neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa beigām netiks apstrīdēts) un netiks veikta Atzinuma Nr. 

13-13-13 un Lēmuma Nr.13-12.1-57 prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas novada dome kā 

izpildiestāde uzsāks piespiedu izpildi, kā izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu, un piespiedu 

izpilde tiks veikta uz īpašnieka rēķina. 

Administratīvā procesa likuma 370. pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir desmit 

EUR, bet maksimālā – tūkstoš četri simti divdesmit pieci EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, 

līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas 

dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis noteiktās 

prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu 

brīdinājumu. 

Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmumu Nr. 13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu [..] katram 

tiek noteikta piespiedu nauda EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā. Nosakot piespiedu naudas 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9


16 

 

apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas atrašanās Salacgrīvas pilsētas centrā un to, ka 

ēka būtiski bojā pilsētvides ainavu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370. panta 

pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2017. gada 17. maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, 

piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas 

samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā 

Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017.gada 3. jūlijam.  

2. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 18. jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-57 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, 

piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu.  Piespiedu naudas 

samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā 

Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017.gada 3. jūlijam. 

3. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot atkārtotus 

izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma Nr. 13-12.1-57 un Atzinuma 

Nr. 13-13-13  prasību pilnīgai izpildei. 

 

Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, un var pārsūdzēt tiesā septiņu dienu 

laikā no tā spēkā stāšanās (Administratīvā procesa likuma 370. panta piektā un sestā daļa). 

 

 

Lēmums Nr.156. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 14.jūlija 

Atzinuma Nr.13-13-13 par būves pārbaudi kopija uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

18.jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-57 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju 

sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 1.decembra 

brīdinājuma Nr.13-15.1.1-252 par administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silenieki”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam 

 

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

daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.599 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – viendzīvokļa mājas „Silenieki”, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai”, 2014.gada 19.februāra lēmumu Nr.39 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Silenieki”, Liepupes pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un 

ņemot vērā to, ka [..] ir izpildījusi nomaksas pirkuma līguma saistības par īpašumu “Silenieki”, 

Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 004 0027, un samaksājusi visu 2014.gada 19.maijā noslēgtajā 

nomaksas pirkuma līgumā Nr.9-3/8 noteikto  īpašuma pirkuma cenu  EUR 2700,00 (divi tūkstoši 



17 

 

septiņi simti euro), kā arī saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma “Silenieki”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 004 0027, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 2700,00 

(divi tūkstoši septiņi simti euro) un īpašuma tiesību pāreju [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.157. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma "Sproģi", Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.127 „ Par 

nekustamā īpašuma "Sproģi", Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2017.gada 16.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Apstiprināt 2017.gada 16.maijā notikušās nekustamā īpašuma ”Sproģi”, Liepupes pagastā 

(ēkas ar kadastra apz. 6660 009 0037 001) nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2017.gada 16.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, slēgt nomas līgumu par īpašuma “Sproģi”, Liepupes 

pagastā iznomāšanu [..] nosakot nomas maksu vienam mēnesim 9,86 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts mājdzīvnieku turēšanai. 

4. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.158. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2017.gada 16.maija izsoles protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

8. § 

Par nocirsto koku Liepupes pagastā īpašumā “Bebri” pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.88  „Par 

kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Bebri”, Liepupes pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” (protokols Nr.3; 14.§), 2017.gada 

17.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.5, 

ņemot vērā to, ka pretendents, kurš izsolē piedāvājis augstāko cenu SIA “SARKANOZOLS”, VRN 

44103036765, ir samaksājis nosolīto cenu EUR 205 (divi simti pieci euro), saskaņā ar 2017.gada 

17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nocirsto koku īpašumā Liepupes 

pagastā “Bebri”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0411, pārdošanu par izsolē nosolīto 

cenu EUR 205 (divi simti pieci euro). 

2. Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar “SARKANOZOLS”, VRN 44103036765. 

 

Lēmums Nr.159. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2017.gada 14.marta izsoles protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

9. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – 

Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu 

 

Salacgrīvas pagastā pašvaldībai piekritīgā īpašumā “Jaunrožkalni”, zemes vienības kadastra 

apz. 6672 012 0044 zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 100 gab. un īpašumā 

“Jasmīni 2 - Jesperi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0116 zem elektrolīnijām ir veikta 

koku nociršana kopskaitā 39 gab. 

2017.gada  12.maijā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža 

konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 2017.gada 

13.maija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2017.gada 

17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Atsavināt nocirstos kokus zem elektrolīnijām Salacgrīvas pagastā “Jaunrožkalni”, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 012 0044 un “Jasmīni 2 - Jesperi”, zemes vienības kadastra apz. 

6672 013 0116,  pārdodot tos par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro). 

Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par 

nocirsto koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 

(piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vietējā laikrakstā „Salacgrīvas 

novada ziņas”. 

4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 

rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par 

nocirsto koku  pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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Lēmums Nr.160. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2017.gada 13.maija sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras ielā 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Nekustamais īpašums Jūras ielā 4-8, kadastra Nr. 6615 900 0744, sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 21,4 kv.m un 214/3479 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6615 

009 0035 001 un 214/3479 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6615 009 0035, 

kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.935 8. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, 2017.gada 13. aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Jūras ielā 4-8, kadastra Nr. 6615 900 0744, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt nosacīto cenu –  euro  1385,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit pieci euro). 

 

Lēmums Nr.161. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

 

Nekustamais īpašums Salacgrīvā Pērnavas iela 60D, kadastra Nr.6615 010 0188, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 

010 0120 002, kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000554163. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā Pērnavas iela 60D, kadastra Nr. 6615 010 0188. 

2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas  saistītas ar īpašuma tirgus vērtības 

noteikšanu. 
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Lēmums Nr.162.  

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

 

Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, “Kāpas 12”, kadastra Nr. 6672 007 0393, sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0393 (1416 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 

6672 007 0393 001, kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.1212. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā, “Kāpas 12”, kadastra Nr. 6672 007 0393. 

2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas  saistītas ar īpašuma tirgus vērtības 

noteikšanu. 

 

Lēmums Nr.163.  

13. § 

Par pašvaldības īpašuma- kustamās mantas, Automašīnas VW TRANSPORTER, 

atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā bilancē esošos datus un to, ka pašvaldības īpašums-kustamā manta, Automašīna 

VW TRANSPORTER nav atsavināta, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu, kā arī 

ņemot vērā 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.9 „ Par kustamās mantas -VW TRANSPORTER 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2. Atjaunot pašvaldības īpašumu, Automašīnu VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr.GL 

1270, šasijas Nr. WV2ZZZ7HZ7H096581, izlaiduma gads 2007., Salacgrīvas novada domes 

ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

 

Lēmums Nr.164.  

 

 

14. § 

Par pašvaldības īpašuma Automašīnas VW TRANSPORTER nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Kuivižu jahtklubs” 
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Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības “Kuivižu Jahtklubs” valdes locekļa 

Kristapa Močāna 2017.gada 10.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/324) „Par automašīnas VW 

TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GL 1270 nodošanu biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” lai 

nodrošinātu Salacgrīvas novada jauniešu treniņu procesu un sacensības burāšanā Latvijā un ārpus 

tās.  

Automašīna VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GL 1270, reģistrācijas datums 

28.03.2007. ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums. Automašīnas bilances vērtība ir 5425.89 

EUR. 

Lai nodrošinātu Salacgrīvas novada jauniešu burāšanas treniņu procesu un lai nodrošinātu 

jauniešu nokļūšanu uz sacensībām Latvijā un ārpus tās un laivu un cita sporta inventāra 

pārvadāšanu, ir lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumu automašīna VW 

TRANSPORTER biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” jauniešu treniņu un sacensību procesa 

nodrošināšanai, sporta inventāra transportēšanai. Bezatlīdzības lietošanas nepieciešamība un 

lietderība ir pamatota no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās 

Salacgrīvas novada domes funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta otrās daļas 4.1 punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar biedrības “Kuivižu Jahtklubs” 2017.gada 

10.maija iesniegumā (reģ.Nr.3-16.2/324) norādīto biedrība 2017.gada 17.maijā ir iesniegusi 

iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā, sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

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

2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.pantu trešo daļu, 5.panta sesto daļu, saskaņā ar 

2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izpildoties nosacījumam, ka biedrība “Kuivižu Jahtklubs” iegūst sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu, nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” pašvaldības 

īpašumu automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.GL 1270 no 28.02.2007., ar  

sākotnējo uzskaites vērtību 5425.89 EUR un bilances atlikušo vērtību 5425.89 EUR.  

2. Automašīnu VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GL 1270 nodot bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” Salacgrīvas novada jauniešu treniņu un sacensību 

procesa burāšanā nodrošināšanai, burāšanas sporta inventāra transportēšanai.  

3. Automašīnu VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GL 1270 nodot bezatlīdzības 

lietošanā,  slēdzot rakstveida patapinājuma līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

Patapinājuma līgumu par automašīnas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu 

Jahtklubs” noslēgt, ja biedrība “Kuivižu Jahtklubs” iegūst sabiedriskā labuma organizācijas 

statusu, un patapinājuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus: 

3.1. automašīnu VW TRANSPORTER nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu 

Jahtklubs”  uz 5 gadiem;  

3.2. gadījumā, ja biedrība “Kuivižu Jahtklubs” izmanto nodoto automašīnu VW 

TRANSPORTER šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas 

novada domei rodas objektīva nepieciešamība automašīnu VW TRANSPORTER lietot 

savām vajadzībām, automašīnu VW TRANSPORTER var atprasīt; 

3.3. biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” ir pienākums nodrošināt  automašīnas VW TRANSPORTER 

uzturēšanu, segt ar to saistītos izdevumus. 

 

Lēmums Nr.165. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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15. § 

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

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 25.aprīlī saņemts SIA „ENERGOLUX service”, reģ. 

Nr. 40103928401, valdes locekļa Sanda Gromova iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/295) ar lūgumu 

iznomāt zemes gabalu Mehanizācijas ielā 8, kadastra Nr.6660 009 0512, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0489 – skaldītas, sausas malkas ražošanas izveidei. 

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

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

pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000514467. 

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

novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, ņemot vērā 2017.gada 17.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ:  
 

1. Iznomāt SIA „ENORGOLUX service”, reģ. Nr.40103928401, zemes gabalu 

Mehanizācijas ielā 8, kadastra Nr.6660 009 0512, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0489 – koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai (pielikums Nr.1). 

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

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos 

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

Salacgrīvas novadā” 6. punktā noteikto minimālo nomas maksu. 

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.166. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Krasta ielā 40A, Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 11.maijā saņemts biedrības „Sports Salacgrīvas 

novadam” iesniegums (reģ. Nr.7-14.1/54) par  zemes gabala Krasta ielā 40A, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 005 0136 iznomāšanu velo un gājēju celiņa izbūvei, atpūtas un sporta zonas 

teritorijas paplašināšanai. 

Zemes gabals Krasta ielā 40A ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0136 3530 kv.m platībā un uz tās atrodas 

naborigama ceplis un tualete. 

 Zemes gabals uz pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 

100000456931. 

 2014.gada 24.februārī ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” noslēgts zemes nomas 

līgums Nr. 8-2.1/46 (ar vienošanos Nr. 8-2.1/27, kas noslēgta 2017.gada 24.februārī par līguma 8-

2.1/46 grozījumiem) par daļu no zemes gabala Krasta ielā 40A ar zemes vienības kadastra apz. 

6615 005 0136 800 kv.m platībā iznomāšanu multifunkcionāla sporta laukuma izveidošanai. 



23 

 

 Biedrība ”Sports Salacgrīvas novadam” iesniegusi pieteikumus un saņēmusi 

apstiprinājumus LEADER projektiem “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas 

resursu efektīva izmantošana” un “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai”. 

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

novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, un ņemot vērā 2017. gada 17.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Iznomāt biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” daļu no zemes gabalu Krasta ielā 40A, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0136 ar kopējo platību 2800 kv.m, saskaņā ar zemes 

robežu shēmā iezīmēto teritoriju (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 1,5% gadā no Valsts zemes 

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

saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu pārējiem gadījumiem.  

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – velo un gājēju celiņa izbūvei, atpūtas un sporta zonas 

teritorijas paplašināšanai ar tiesībām būvēt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 2029.gada 28.februārim. 

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

nodokli. 

6. Lauzt 2014.gada 24.februāra zemes nomas līgumu 8-2.1/46 ar vienošanos, kas noslēgta 

2017.gada 24.februārī Nr. 8-2.1/27.  

 

Lēmums Nr.167. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības zemes gabala Brīvības iela 12, Ainažos iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 27.aprīlī saņemts [..] iesniegums, reģ. Nr.7-14.1/51 par 

zemes gabala Ainažos, Brīvības ielā 12, zemes vienības kadastra apz.6605 003 0032, 1191 kv.m 

platībā iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai. 

Zemes gabals Brīvības ielā 12, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0032 (1191 kv.m  

platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu 

nodaļā Nr.100000527287. 

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 individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

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

novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, 2017.gada 17.aprīļa Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt Modrim Liepam [..] zemes gabalu Ainažos, Brīvības ielā 12, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 003 0032  1191 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām – piemājas 

saimniecības uzturēšanai, saskaņā ar iezīmēto teritoriju zemes robežu shēmā (pielikums 

Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes 

kadastrālās vērtības.  

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā. 

 

Lēmums Nr.168. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Meldru ielā 12 iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2017.gada 15.maija iesniegums Nr.7-14.1/56, kas 

reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 15.maijā ar reģ. Nr.7-14.1/56 par zemes gabala 

daļas 700 kv.m platībā iznomāšanu Salacgrīvā, Meldru ielā 12 mazdārziņa un košumaugu dārza 

izveidošanai. 

 Zemes gabals Meldru ielā 12, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0236  

2513kv.m platībā un ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000463913. 

Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. 

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

plānojums”, zemes gabals paredzēts dabas pamatnes, parku un zaļās zonas teritorijām. 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 

17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Iznomāt uz 12 (divpadsmit) gadiem [..] daļu no zemes gabala Salacgrīvā, Meldru ielā 12, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0236 700kv.m platībā, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izveidošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2. punktā noteikto minimālo nomas maksu 

sakņu dārza izmantošanai. 

4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.169. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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19. § 

Par daļu  pašvaldības zemes gabalu Laipu ielā 1, Tūjā, Ezera ielā 7 un Ezera ielā 11, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 12.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/332) 

par daļu zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, Laipu ielā 1, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 003 0553 216 kv.m platībā, teritorija Nr.11. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 12.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.  Nr.3-16.1/329) 

par daļu zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai Ezera ielā 7, Liepupē, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0493 927 kv.m platībā, teritorija Nr.45. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 3.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.  Nr.3-16.1/316) 

par daļu zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai Ezera ielā 11, Liepupē, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0494 377 un 364 kv.m platībā, teritorijas Nr. 26 un 27. 

Zemes gabals Laipu ielā 1, kadastra Nr. 6660 003 0556, zemes vienības kadastra apz. 6660 

003 0553, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu 

(prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīga zeme un ar 2017.gada 17.marta Nekustamā īpašuma 

nodaļas lēmumu Nr. 7-18/70 atdalīts no īpašuma Liedaga iela 5A, Tūjā, un ar 2017.gada 24.marta 

Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/76 nosakot adresi Laipu iela 1. 

Zemes gabals Ezera iela 7, kadastra Nr. 6660 009 0517, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0493 (0,31 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes gabals, saskaņā ar 

2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no 

zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§). 

Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0494 (1,6834 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītīgs zemes gabals, saskaņā ar 

2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no 

zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§). 

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 2017.gada 17.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Laipu ielā 1, Tūjā mazdārziņa izmantošanai 216 kv.m 

platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto  teritoriju Nr.11. 

2. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 7, Liepupē mazdārziņa izmantošanai 927 kv.m 

platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.2 iezīmēto  teritoriju Nr.45. 

3. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē mazdārziņa izmantošanai 741 

kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.2 iezīmētām  teritorijām Nr.26 un 27. 

4. 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. 

5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā un līgumu darbības termiņu 

7 (septiņi) gadi. 

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

nodokli. 
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Lēmums Nr.170. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/41  pagarināšanu 

 

2017.gada 21.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nekustamā 

īpašuma nodaļā ar reģ. Nr. 7-14.1/48) ar lūgumu pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2015.gada 

29.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/41 pašvaldībai piekritīgā zemes gabalā Salacgrīvā 

ar zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0104 (9157 kv.m platībā). 

Zemes gabals arī turpmāk paredzēts izmantot atpūtas zonas ierīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 29.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/41 pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabalā Salacgrīvā  ar zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0104 (9157 

kv.m platībā). 

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. 

3. Izdarīt attiecīgos grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā. 

 

Lēmums Nr.171. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 12.maijā saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nekustamā 

īpašuma nodaļā ar reģ. Nr. 7-14.1/55) ar lūgumu pagarināt 1999.gada 18.maijā noslēgto 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkas ceturtā stāva telpā 13 kv.m platībā pašvaldības nekustamā 

īpašumā Salacgrīvā, Ostas ielā 3, kadastra Nr. 6615 001 0041 001. 

Pamatojoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību” 9., 9.2,  likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu,  saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 1999.gada 18.maijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.29 pašvaldības 

nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Ostas ielā 3, kadastra Nr. 6615 001 0041 001 (ceturtā stāva 

telpai 13 kv.m platībā), iznomāšanu [..] sejas kosmētisko pakalpojumu sniegšanai  līdz 

2022.gada 31.maijam.  

2. Noteikt nomas maksu EUR 9.55 (deviņi euro 55 centi). 

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

nodokli. 

4. Izdarīt attiecīgos grozījumus noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā. 
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Lēmums Nr.172. Iesniegums uz 1 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka personai pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un persona pašreiz atrodas bez 

dzīves vietas, kā arī  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 13.panta 

ceturtās daļas 1.punkta a) apakšpunktu un 17.pantu, un saskaņā ar 2017.gada 15.maija Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvokli [..] (22,5 kv.m platībā). 

2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi. 

 

Lēmums Nr.173. Iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2017.gada 

20.aprīļa atzinums Nr.1.17/139 uz 1 lp. un 2017.gada 4.aprīļa izziņas Nr.3.1.10/131 kopija uz 1 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par zemes vienību Salacgrīvā, Transporta ielā 14 un Transporta ielā 16B pievienošanu un 

nosaukumu piešķiršanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2017.gada 27.martā noslēgto Maiņas līgumu Nr.9-3-2, kurā Salacgrīvas novada 

dome un SIA “Kadile” ir vienojušās par zemes vienību Salacgrīvā, Transporta ielā 14 un Transporta 

ielā 16B savstarpēju maiņu un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome un numuru vai 

nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības 

dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām, kā arī 2017.gada 17.maija Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

1. Pievienot nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Transporta ielā 14 (kadastra Nr.6615 009 

0059) zemes vienību 267 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6615 009 0087 

nekustamajam īpašumam Salacgrīvā, Transporta ielā 16B (kadastra Nr.6615 009 0022) 

un piešķirt nosaukumu “Transporta iela 16B”. 

2. Pievienot nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Transporta ielā 16B (kadastra Nr.6615 009 

0022) zemes vienību 267 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 6615 009 0089 

nekustamajam īpašumam Salacgrīvā, Transporta ielā 14 (kadastra Nr.6615 009 0059) un 

piešķirt nosaukumu “Transporta iela 14”. 
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189. pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

 

Lēmums Nr.174.Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei  

nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017. gada 2. februāra iesniegumu, kas saņemts 

Salacgrīvas novada būvvaldē 2017. gada 17. februārī un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1/29, konstatē 

sekojošo. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0006 1732 datiem 

nekustamais īpašums [..], kadastra Nr. [..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem [..] (2,4312 ha) un [..] (0,1374 ha) un uz tām esošām ēkām (turpmāk – Nekustamais 

īpašums), Nekustamā īpašuma īpašnieki ir [..] īpašumā ir 41/380 domājamā daļa no Nekustamā 

īpašuma, kas atbilst aptuveni 2771 m2. 

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] ir noteikta un zemesgrāmatā reģistrēta 

kopīpašuma lietošanas kārtība, saskaņā ar kuru zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu [..] un 

zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu [..] ir [..] lietojumā un valdījumā.  

[..] lūdz atļauju no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] atdalīt zemes vienību 2771 m2 

platībā (zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem [..]), izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumiem [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, paredzētā atļautā izmantošana daļēji ir dabas pamatnes teritorijas apdzīvotās vietās un 

daļēji ir savrupmāju apbūves teritorija, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 

noteikta 2500 m2 (atdalāmā zemes vienība atrodas dabas pamatnes teritorijā). 

Teritorijas plānojuma 15.2. punktā ir noteikts, ka dabas pamatnes teritorijā apdzīvotās vietās 

apbūves gabalu veidošana un apbūve ir aizliegta, no jauna veidojamas zemes vienības minimālā 

platība nav noteikta. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Lembužu ciema teritorijā, Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas teritorijā. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

atrodas Teritorijas plānojumā plānotā noeja uz jūru Nr.27, kas ir noteikta ar Salacgrīvas novada 

domes 2013. gada 14. augusta lēmumu Nr. 366, protokols Nr.11; 16.§. 

Aizsargjoslu likums nosaka, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 

pilsētās un ciemos jaunveidojamu zemes vienību platību nosaka vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā. Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 10. punkts nosaka, ka pašvaldība teritorijas 

plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību, kā arī 

pieļaujamās atkāpes no tās. Teritorijas plānojumā dabas pamatnes teritorijā nav noteikta 

jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība, kā arī pieļaujamās atkāpes no tās.  

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.2.punkts nosaka, ka ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā 

pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu. 
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Zemes ierīcības likuma 15.panta  pirmā daļa nosaka, ka kopīpašnieki nevar pieprasīt 

kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa 

neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Zemes vienības sadalīšanas mērķis nav apbūves gabalu 

veidošana. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  “Zemes 

ierīcības likums” 15. panta pirmo daļu un Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 

505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11.2. punktu, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

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

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

ir  nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Atļaut atdalīt no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 2,4312 ha zemes vienību 2771 m2 (0,2771 

ha) platībā, no jaunizveidotās zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, uz zemes vienību 

attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā 

īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām 

projektētajām zemes vienībām, jauna nekustamā īpašuma izveidošana no jaunizveidotās 

zemes vienības. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 3.punktu. 

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

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2. Ar zemes gabalu kopīpašniekiem. 

 5.1.3. Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu prasībām.  

 5.1.4.         Salacgrīvas novada domi. 

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo 

daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

 

Lēmums Nr.175. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 3 lp. un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 13.marta vēstule Nr.15-2/2120 uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 
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25. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumos [..] 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017. gada 17. februāra iesniegumu, kas saņemts 

Salacgrīvas novada būvvaldē 2017. gada 17. februārī un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1/30 (turpmāk – 

Iesniegums), konstatē sekojošo: 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0006 1732 datiem 

nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem [..] un uz tām esošām ēkām (turpmāk – Nekustamais īpašums [..]). Nekustamais 

īpašums [..] ir [..] kopīpašums, kurā [..] pieder 1/19 kopīpašuma domājamā daļas. [..] lietošanā un 

valdījumā saskaņā ar zemesgrāmatā reģistrēto kopīpašuma lietošanas kārtību ir nodota zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1374 m2 (0,1374 ha). Nekustamā īpašuma [..] 

kopīpašnieku rakstiska piekrišana sadalei ir pievienota Iesniegumam. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 161 datiem nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – 

Nekustamais īpašums [..]). Nekustamais īpašums [..] ir [..] kopīpašums, [..] pieder 1318/195000 

kopīpašuma domājamā daļas. Nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieku rakstiska piekrišana sadalei ir 

pievienota Iesniegumam. 

No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību 1318 m2 (0,1318 ha) 

platībā un apvienot ar nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1374 m2, izveidojot jaunu zemes vienību ar kopējo 

platību 2692 m2 (0, 2692 ha) . 

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

apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorija, kur no 

jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir noteikta lauku apvidū 2,0 ha, ciema robežās 

nav noteikta. Lauksaimniecības zemes ir atļauts transformēt par apbūves zemi dzīvojamās, 

darījumu, utml. apbūves nolūkos. Dzīvojamās apbūves zonā no jauna veidojamas zemes vienības 

minimālā platība ciemā ir noteikta 2500 m2.  

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

apzīmējumu [..] Teritorijas plānojumā paredzētā atļautā izmantošana daļēji mežu teritorijas, un 

daļēji ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorija (atdalāmās zemes vienības vietā). 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. 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. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  “Zemes 

ierīcības likuma” 8. pantu un LR Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11., 12. un 13.punktiem, saskaņā ar Attīstības komitejas 2017. gada 17. maija atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Noteikt, ka, lai no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha atdalītu zemes vienību 1318 m2 

(0,1318 ha) platībā un apvienotu to ar  nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1374 m2 (0,1374 

ha), izveidojot jaunu zemes vienību ar kopējo platību 2692 m2 (0,2692 ha) atbilstoši 

klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), ir  nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu.  

2. Atļaut atdalīt no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha, zemes vienību 1318 m2 (0,1318 ha) 

platībā un apvienot to ar  nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1374 m2 (0,1374 ha),, izveidojot 

jaunu zemes vienību ar kopējo platību 2692 m2 (0,2692 ha), no jaunizveidotās zemes 

vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un atdalītās zemes 

vienības apvienošana ar nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], un jauna nekustamā īpašuma izveidošana. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 3. punktu. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], un 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2. Ar zemes gabalu kopīpašniekiem. 

 5.1.3. Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu prasībām.  

 5.1.4.         Salacgrīvas novada domi. 

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.176. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017.gada 18.aprīļa iesniegumu, kas saņemts 

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā  2017.gada 18.aprīlī un reģistrēts ar Nr.13-

16.2/278, konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1202 datiem nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esoša 

dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma 

īpašniece ir  [..]. 

No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  [..] un kopējo platību 8,3 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 3,0 ha platībā 

atbilstoši klāt pievienotajai shēmai. 

Nekustamajā īpašumā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  [..] Salacgrīvas 

novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - 
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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”, paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kur no jauna 

veidojamas zemes vienības minimālā platība lauku teritorijā ir noteikta 1 ha. 

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, bet šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo 

būvju apsaimniekošanai. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas lauku apvidū (ārpus pilsētām un 

ciemiem) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības 

aizsargjoslas teritorijā, uz kuru attiecas Aizsargjoslu likuma 36. pantā noteiktie aprobežojumi. 

Aizsargjoslu likuma 36. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka, sadalot zemes gabalu 

vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem, 

izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras 

vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā. 

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. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  

“Zemes ierīcības likums” 8. pantu un LR Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11., 12. un 13. punktiem, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 8,3 ha atdalīt 

zemes vienību 3,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 

jaunizveidotās zemes vienības. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jauna nekustamā īpašuma 

izveide no jaunizveidotās zemes vienības, un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas 

plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 

konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 4. punktu. 

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

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2. Ar zemes gabala īpašnieku. 
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 5.1.3. Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu prasībām.  

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.177. Pielikums uz 1 lp. un  iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], 2017.gada 10.aprīļa iesniegumu, kas saņemts 

Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvaldē 2017.gada 10.aprīlī un reģistrēts ar Nr.13-

16.2/260, konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000181124 datiem 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] 

(turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir  [..]. 

No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  [..] un kopējo platību 9459 m2 ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 3500 m2 

platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai. 

Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 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”, paredzētā atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija, kur no jauna veidojamas 

zemes vienības minimālā platība ir noteikta 1200 m2. 

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. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  

“Zemes ierīcības likums” 8. pantu un LR Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11., 12. un 13. punktiem, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 9459 m2 atdalīt 

zemes vienību 3500 m2 platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 

jaunizveidotās zemes vienības. 
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3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jauna nekustamā īpašuma 

izveide no jaunizveidotās zemes vienības, un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas 

plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 

konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 4. punktu. 

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

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2. Ar zemes gabala īpašnieku. 

 5.1.3. Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu prasībām.  

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.178. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, mērnieka Raimonda 

Kokina, sertifikāts Nr. AA 000000036, 2017. gada 11. aprīļa iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas 

novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 12.aprīlī un reģistrēts ar Nr. 3-16.1/267 par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā 

“Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0410, 

konstatē, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Salacgrīvas novada 2009. gada 19. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas 

plānojums) ietilpstošajiem, bijušās Liepupes pagasta 2008. gada 10. septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, un Salacgrīvas novada domes 

2016. gada 18. maija lēmuma Nr.218 protokols N. 6; 24.§ nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupe, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0410, ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  6660 009 0410 sadalīšana četrās zemes vienībās un uz zemes vienību 

attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes gabala sadalīšana ir veikta atbilstoši 

Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no jauna izveidotajām 

zemes vienībām ir paredzēta piekļuve no plānotās Muižas parka ielas. 

Zemes ierīcības projektā ir paredzēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6660 009 

0410 tiek sadalīta četrās projektējamās zemes vienībās 23,20 ha, 0,90 ha, 8,44 ha un 5,43 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
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Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (stājās spēkā 2016. gada 5. augustā) 50. punkts nosaka, ka ja vietējā pašvaldība 

ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zemes 

ierīkotājs projekta izstrādi var pabeigt atbilstoši šiem vai Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa 

noteikumiem Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar 

Zemes ierīcības likumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  11. punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9. panta pirmo daļu, saskaņā ar 2017.gada 17.maija Attīstības komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.44103034016, mērnieka Raimonda 

Kokina, sertifikāts Nr. AA 000000036, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā 

īpašumā “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr.6660 009 0410, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0410 (zemes dalījuma 

shēma - pielikumā Nr.1). 

2. Atbilstoši lēmuma 1. punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā 

“Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 

0410, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0410 un kopējo platību 

37,97 ha atļaut atdalīt trīs zemes vienības 0,90 ha, 8,44 ha un 5,43 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 23,20 ha platībā 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) mainīt 

nosaukumu no “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., uz 

nosaukumu “Ābeļdārzs”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kā arī noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 23,20 ha 

platībā. 

4. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,90 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī 

zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2) piešķirt nosaukumu “Muižas parka iela”, Liepupe, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 

kods 1101) 0,90 ha platībā, un iekļaut to nekustamā īpašuma “Muižas parka iela”, Liepupe, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0606, sastāvā. 

5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 8,44 ha platībā 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.3) piešķirt 

nosaukumu “Mālābeles”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kā arī noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 8,44 ha 

platībā. 

6. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 5,43 ha platībā 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.4) piešķirt 

nosaukumu “Rožābeles”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kā arī noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 1,10 ha 

platībā; un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101) 4,33 ha platībā. 

http://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.179. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam 

pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 16 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas M.Pirro 2017.gada 

10.maija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/161) un 2017.gada 28.aprīļa pieņemšanas – nodošanas aktu par 

transportlīdzekļa DACIA LOGAN (valsts reģ. Nr. FN 9995) nodošanu, saskaņā ar 2017.gada 

17.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas 

novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
DACIA LOGAN FN 9995 Smilšu iela 3, Salacgrīva 

 

2. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt 

sekojošu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns E-95, A-

98, autogāze 

Ziemā Vasarā 
DACIA LOGAN FN 9995 Salacgrīvas novada dome 8.6 7.9 

 

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

sekojošiem ierakstiem: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns E-95, A-

98, autogāze 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Nomāta Salacgrīvas 

novada vēlēšanu komisijas 

vajadzībām  [..] 

9,4  

10,8* 

1.3** 

8,5  

9,8* 

1.1** 

[..] [..] Nomāta Salacgrīvas 

novada vēlēšanu komisijas 

vajadzībām [..] 

8,4 7,6 

* Transporta līdzeklis izmanto auto gāzi 

** Transporta līdzeklis darbojoties ar auto gāzi - iedarbinot un uzsildot patērē benzīnu (uz katriem  nobrauktiem100 km 

ar auto gāzi) 

 

Lēmums Nr.180. Iesniegums uz 3 lp. un 2017.gada 28.aprīļa pieņemšanas – nodošanas akta kopija 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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30. § 

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 projektā 

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistes A.Paegles 2017.gada 

28.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.3-18/150), saskaņā ar 2017.gada 15.maija Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
  

1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „ Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”. 

2. Projekts tiek īstenots saskaņā 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.589 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

3. Projekta ieviešanu finansē Eiropas Sociālais fonds 85% apmērā un valsts budžeta 

līdzfinansējums ir 15% apmērā. 

4. Finansējums tiek piešķirts visu projekta īstenošanas laiku, sadalot pa periodiem uz katru 

mācību gadu līdz 2020.gada 31.decembrim, kur katra  perioda finansējums tiek aprēķināts 

un piešķirts  pēc esošās situācijas analīzes un izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta 

pasākumu plāna izstrādes.  

5. Finansējuma apjomu katra mācību gada sākumā aprēķina Valsts izglītības satura centrs 

saskaņā ar sadarbības līgumu. 

6. Noslēgt ar Valsts izglītības satura centru sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanu. 

7. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

izglītības speciālisti Antru Paegli. 

 

Lēmums Nr.181. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola direktores Sandras Kukas 

2017.gada 3.marta iesniegumu (reģ.Nr. 3-18-89), Ainažu pārvaldes vadītājas I.Jēkabsones un PII 

Randa vadītājas P.Perdijakas sniegto informāciju par to ka citas Ainažu pārvaldes iestāžu telpas 

netiek iznomātas, saskaņā ar noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, saskaņā ar 

2017.gada 15.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2017.gada 17.maija Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 
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Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Apstiprināt  šādas telpu nomas maksas Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā: 

1.1. Telpu noma nometnēm, salidojumiem, spartakiādēm, zāles vai klašu telpu noma 

nakšņošanai diennaktī no personas (nenodrošinot karsto ūdeni),  2.89 euro 

1.2. Telpu noma nometnēm, salidojumiem, spartakiādēm, zāles vai klašu telpu noma 

nakšņošanai diennaktī no personas (nodrošinot karsto ūdeni) 4.13 euro 

1.3. Klašu telpu noma semināriem, kursiem stundā 3.00 euro 

1.4. Datorklases izmantošana vai klases ar interaktīvo tāfeli izmantošana nodarbībām, kursiem 

stundā 3.60 euro 

2. Minētie pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.472 „Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu 

telpu nomas maksu apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.182. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 4 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu 

(ziņo S.Šlekone) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones 2017.gada 11.maija 

iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/170), saskaņā ar noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās 

iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, un 

2017.gada 15.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 17.maija 

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

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 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: 

 

1. Apstiprināt šādas telpu nomas un pakalpojumu maksas Salacgrīvas vidusskolā: 

1.1.Klašu telpu noma apmācībām (kursiem, semināriem) 1 astronomiskai stundai (30 darba 

      vietas) 2.42 euro. 

1.2.Datorklases iznomāšana nodarbībām vienai (astronomiskai) stundai (12 darba vietas) 

      4.27 euro 
1.3.Sporta zāles noma nometņu sporta nodarbībām vienai (astronomiskai) stundai 3.00 euro 

1.4.Dienesta viesnīcas noma vienai personai diennaktī 13.00 euro 

1.5.Klašu un mācību kabinetu, darba kabinetu, sporta un aktu zāles, ēdamzāles, garderobes 

      un gaiteņu noma nakšņošanai vienai personai diennaktī (izmantojot sporta zāles dušas) 

      5.00 euro 
1.6.Ēdamzāles noma nometnēm vienai ēdienreizei 2.50 euro 

1.7.Veļas mašīnas izmantošana vienai mazgāšanas reizei 1.50 euro 

2. Noteikt maksu par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolas audzēkņiem mēnesī 

7.00 euro   
3. Atbrīvot no maksas par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolas audzēkņus no 

mazturīgām ģimenēm (uzrādot izziņu par atbilstību mazturīgo ģimeņu statusam). 
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4. Atbrīvot no 1.7. punktā minētās maksas Salacgrīvas vidusskolas audzēkņus. 

5. Lēmums  stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūniju. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr. 471 „Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu 

maksu un pulciņu dalības maksu apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.183. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 7 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS 

2017” laikā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas  Sanitas Šlekones  

2017.gada 28.aprīļa iesniegumu  (reģ. Nr.3-18/153), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās 

iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada 

lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, saskaņā ar 2017.gada 15.maija Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 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: 

 

Noteikt Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksu pasākuma „POSITIVUS 2017” laikā no 

2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), klašu un mācību kabinetu, sporta un aktu zāles, 

garderobes, ēdamzāles, gaiteņu un darba kabinetu nomu 1 personai (izmantojot sporta zāles dušas) 

EUR  7.00 par diennakti. 

 

Lēmums Nr.184. Iesniegums uz 1 un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr. 334 

“Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs, D.Vilemsone) 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas D.Vilemsones 2017.gada 

16.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/177), saskaņā ar 2017.gada 17.maija Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

  

1. Papildināt 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr. 334 “Par pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu” ar sekojošiem punktiem: 
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1.1. “2.1 Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu periodā no 01.06.2017. līdz 

31.08.2017:  
2.1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.1.2.  Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā”  

 

1.2. “3.1 Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai periodā no 01.06.2017. līdz 

31.08.2017: 
3.1.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 1.10 dienā  

3.1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 1.16 dienā  

3.1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 1.59 dienā  

3.1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 1.66 dienā  

3.1.5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 2.73 dienā  

3.1.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem  EUR 2.80 dienā” 

 

2.Lēmuma 2.1  punktā noteiktā vecāku  maksa un 3.1 punktā apstiprinātā domes dotācija 

maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības 

iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017. neattaisnotu 

iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek 

piemērota lēmuma 2. noteiktā vecāku maksa un 3. punktā noteiktā domes dotācija par bērnu 

ēdināšanu.  

 

Lēmums Nr.185. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par biļešu cenas noteikšanu Jūras svētkos 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas kultūras nama direktores P.Dzērves 2017.gada 28.aprīļa 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/151), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 

„Noteikumi „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem 

nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2017.gada 15.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2017.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Noteikt ieejas maksu Jūras svētkos Zvejnieku parkā: 

1.1. EUR 6,00; 

1.2. Bērniem līdz skolas vecumam, invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) –  

EUR 4,00; 

1.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas. 

2. Noteikt biļešu cenas pasažieru vizināšanai ar zvejas laivām: 

2.1. (2.48 + 0.52 PVN 21%) - EUR 3,00; 

2.2. Bērniem no 3 līdz 10 gadiem, invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) (1.65+0.35 

PVN 21%) – EUR 2,00 

2.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.176 „Par 

biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos”. 

 

Lēmums Nr.186. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

36. § 

Par “Jūras svētku” sporta sacensību nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 15.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2017.gada 17.maija Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

Apstiprināt “Jūras svētku” sporta sacensību nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.187. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 17.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2016.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.188. Pielikums uz 40 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2017.gada 26.augustā Ikšķilē 

 

Izskatījusi Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja I.Kaļķa 2017.gada 13.aprīļa 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/276), saskaņā ar 2017.gada 15.maija Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas un 2017.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 
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Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

Atbalstīt Salacgrīvas novada politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā 

Ikšķilē 2017.gada 26.augustā ar EUR 70.00. 

 

Lēmums Nr.189. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

39.1. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Sila ielā, Salacgrīvas pilsētā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz bērnu vecāku priekšlikumu par transporta kustības sakārtošanu Salacgrīvā 

Sila ielā posmā no Rīgas ielas līdz Lēģeru ielai, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt ātrumu ierobežojošus ātrumvaļņus un brīdinājuma zīmes Nr.113 “Nelīdzens ceļš 

(ātrumvalnis)” Sila ielā, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.190. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39.2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.180 

“Par pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu” 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

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

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus ar Salacgrīvas 

novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.180 “Par pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, 

Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu” apstiprinātajā pielikumā Nr.2 

“Zemes nomas līguma projekts” (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. Izteikt Līguma 3.9.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“3.9.1. uz iznomātā Zemes gabala uzceltās ēkas (būves) divpadsmit mēnešu laikā pēc to nodošanas 

ekspluatācijā nav ierakstītas zemesgrāmatā;” 

 

2.Papildināt Līgumu ar 5.5.punktu sekojošā redakcijā: 

“5.5. Nomniekam ir tiesības šo līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.” 
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3.Izteikt Līguma 8.1.punktu jaunā redakcijā: 

“8.1.Līgums sagatavots un parakstīts trīs oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Pa 

vienam eksemplāram izsniegts katram līgumslēdzējam un viens eksemplārs iesniegšanai 

zemesgrāmatā.”  

 

Lēmums Nr.191.  

 

 

39.3. § 

Par sabiedriskā transporta izpētes braucienu veikšanu maršrutā Salacgrīva- Korģene 

(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

Sakarā  ar to, ka Autotransporta direkcija ir pieņēmusi lēmumu autobusa maršrutu Nr.6320 

Salacgrīva–Korģene veikt tikai katru nedēļu ceturtdienā (pirms tam autobuss kursēja no pirmdienas 

līdz sestdienai), saņemts Korģenes iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu maršrutu Nr.6320 nodrošināt 

vairāk kā vienu reizi nedēļā. Salacgrīvas novada dome izskatīja iedzīvotāju lūgumu un secināja, ka 

autobusa maršrutu atcelšana būtiski pasliktinās Korģenes iedzīvotāju nokļūšanu no Korģenes uz 

Salacgrīvu un atpakaļ. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Ņemot 

vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

19.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

Pasūtīt A/S “CATA” veikt autobusa pasažieru plūsmas izpētes braucienus  maršrutā Nr.6320 

Salacgrīva –Korģene, pasūtījuma veikšanai piešķirot finansējumu EUR 500 (pieci simti euro). 

 

Lēmums Nr.192. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39.4. § 

Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Salacgrīvas 

novada domes projektu vadītājas S.Kacaras 2017.gada 22.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/184), 

lēmuma projektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2017.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumus, plānojot papildus izdevumus 

EUR 3791 bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai no plānotā naudas atlikuma uz 2017.gada 

31.decembri.  

 

Lēmums Nr.193. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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39.5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333 

“Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītājas P.Perdijakas 2017.gada 

22.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/183), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ:  
 

1. Papildināt 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr. 333 “Par pirmsskolas izglītības iestādes 

„Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas 

maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” ar sekojošiem punktiem: 

    

1.1. “2.1 Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu periodā no 01.06.2017. līdz 

31.08.2017:  
2.1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa”  

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa”  

 brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā”  

 

1.2. “3.1 Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai periodā no 01.06.2017. līdz 

31.08.2017: 
3.1.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Randa” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 8 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 4.85 dienā  

3.1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 8 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 4.71 dienā” 

 

2.Lēmuma 2.1  punktā noteiktā vecāku  maksa un 3.1 punktā apstiprinātā domes dotācija 

maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības 

iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017. neattaisnotu 

iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek 

piemērota lēmuma 2. noteiktā vecāku maksa un 3. punktā noteiktā domes dotācija par bērnu 

ēdināšanu.  

 

Lēmums Nr.194. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39.6. § 

Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu 

un iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.322 „Darbības 

programma „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 

izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
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nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas 

noteikumi”, saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.779 “Par 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 

arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, ar 

kuru projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” piešķirts Eiropas Reģionālā Attīstības 

fonda finansējums EUR 2’535’868,00 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit astoņi euro), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada domi, Limbažu novada pašvaldību un 

Saulkrastu novada domi par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma 

sagatavošanu un iesniegšanu. 

2. Apstiprināt sadarbības līguma projektu par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” 

iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu (pielikums Nr.1). 

3. Apstiprināt pārbūvējamās infrastruktūras “Salacgrīvas Zvejnieku parka estrāde” aprakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu domes izpilddirektoru Kasparu Ķemeru. 

 

Lēmums Nr.194. Pielikumi uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39.7. § 

Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam papildināšanu, 

Rīcības plāna 2016.-2021.gadam un  Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr. 628 

73.punktu, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā” un Salacgrīvas 

novada domes 18.05.2016. lēmumu Nr.219 “Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2016.-2021.gadam un Investīciju plāna 2016.-

2018.gadam apstiprināšanu”, sakarā ar projekta pieteikuma „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” 

sagatavošanu un iesniegšanu “Darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus" atbalstam, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam sadaļas “Kultūra un 

tūrisms” punktu “Estrādes un deju plači” ar datiem, kas sagatavoti saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes rīcībā esošo informāciju sekojošā redakcijā: 
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Pašvaldības rīkoto pasākumu un apmeklētāju skaits Salacgrīvas Zvejnieku parka estrādē  

bāzes dati 

 2013 2014 2015 

Zvejnieku parka estrādē noturēto  

pašvaldības rīkoto pasākumu skaits 
(neietverot sporta un komercpasākumus, kuru 

organizēšanai Zvejnieku parka teritoriju iznomā) 

5 3 4 

Zvejnieku parka estrādē notiekošo 

pasākumu apmeklētāju kopskaits 

6740 5970 5710 

Sporta un izklaides pasākumi, kuru 

organizēšanai Zvejnieku parka teritoriju 

iznomā 

2 4 3 

 

2. Aktualizēt Rīcības plānu 2016.-2021.gadam, tā sadaļas SM3 Sakārtota, droša un pieejama 

infrastruktūra apakš sadaļas VTP 3.2. kvalitatīva infrastruktūra rindu R.3.2.11. izsakot jaunā 

redakcijā (lēmuma 1.pielikums) 

3. Aktualizēt Investīciju plānu 2016.-2018.gadam, tā 45.rindu izsakot jaunā redakcijā (lēmuma 

2.pielikums) 

4. Papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, aktualizētos 

Rīcības plānu 2016.-2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam ievietot 

Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā. 

5. Nosūtīt papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, 

aktualizētos Rīcības plānu 2016.-2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam. 

6. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja 

Ināra Lazdiņa. 

7. Par informācijas ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) 

atbild Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers. 

 

Lēmums Nr.196. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39.8. § 

Par projekta „Negulēsim, spēlēsim volejbolu” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, A.Zunde, D.Straubergs;  

izsakās K.Močāns, A.Ilgavīzis) 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā 

„Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” ar 

projektu „Negulēsim, spēlēsim volejbolu”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 18000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

http://www.salacgriva.lv/


47 

 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku 

parks” pārvaldnieku Kristapu Močānu. 
 

 

Lēmums Nr.197.  

 

 

39.9. § 

Par projekta „Ar velo pa Zaļo ceļu” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs, K.Paegle) 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā 

„Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” ar 

projektu „Ar velo pa Zaļo ceļu ”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 18000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Tūrisma informācijas centra vadītāju  Kristīni 

Paegli. 

 

Lēmums Nr.198.  

 

 

40. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumiem Nr.192 un Nr.193. 

 

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 

2017.gada 17.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

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

NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-7 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.199. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:10. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (26.05.2017.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (26.05.2016.) 


