
 
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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Salacgrīvā 

2011.gada 14.decembrī Nr. 15 

           

Sēde sasaukta pulksten 14.30 

Sēdi atklāj pulksten 14.30 

  

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

Skaidrīte Eglīte - piedalās  

Ivo Īstenais - piedalās (no 2.jautājuma) 

Žanis Andže - nepiedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - nepiedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - nepiedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - piedalās  

Lija Jokste - piedalās (no 2.jautājuma) 

Sandra Kuka - piedalās 

Dace Martinsone - piedalās (no 2.jautājuma) 

 

Domes sēdē piedalās: 

Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

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

Inga Veide – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas 

novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas 

direktors, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas 

novada domes projektu vadītāja, Jānis Zborovskis – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis.      

 

 

D A R B A  K Ā R T Ī B A 

 

1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 641 „Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” 

2. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz sirdi” 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

3. Par reālservitūta nodibināšanu 

4. Par adreses „Pērnavas iela 49B” piešķiršanu zvejas kuģu piestātnei Kuivižu ostā, 

Salacgrīvā 

5. Par nedzīvojamās telpas nekustamā īpašumā Zītaru ielā 2, Korģenē nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv


6. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2011.gada 20.septembra 

lēmumu Nr. 10-11/833 

7. Par kredīta ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra izveide” realizācijai 

8. Par finansiālu atbalsti biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Jaunas prasmes – 

jaunas iespējas!” realizēšanai 
 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 8 jautājumiem. 

Deputāti atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, 

G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, atbalsta piedāvāto 

darba kārtību. 

 

 

1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 641 „Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

38.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 

2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.641 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” (Protokols Nr.14; 53.1.§): 

 

 Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā :  

„5.Kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu 982 997 LVL 

ar nominālvērtību 982 997 LVL un naudas līdzekļiem 10 000 LVL apmērā, kas 100% apmērā jeb 

10 000 LVL tiek apmaksāts līdz sabiedrības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai komercreģistra 

iestādē.”  

 

Lēmums Nr.645.  

 

Plkst.14:40 uz domes sēdi ierodas deputāti Lija Jokste, Dace Martinsone, Ivo Īstenais. 

 

 

 

2. § 

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz sirdi” 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo I.Veide) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

2011.gada 12.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, 

„PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, 

K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēts labdarības pasākums „No sirds uz 

sirdi” Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.646. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 



3. § 

Par reālservitūta nodibināšanu 

 

 Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder nekustamie īpašumi Salacgrīvā, 

Transporta ielā 16B (kadastra Nr. 6615 009 0022) 1218 kv. m platībā (reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000487029), zemes gabals Transporta ielā 16C (kadastra Nr. 6615 

009 0078) 292 kv.m platībā (reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000487027) un 

zemes gabals Transporta ielā 16A (kadastra Nr. 6615 009 0002) 1130 kv.m platībā (reģistrēts 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000309990) un, lai nodrošinātu optimālu kravas 

transporta kustību uz Salacgrīvas ostas labo krastu un tajā izvietotajiem uzņēmumiem, izveidotu 

Transporta ielas turpinājumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu, Civillikuma 1231.panta 3.punktu, atklāti 

balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, 

V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamiem īpašumiem Salacgrīvā, Transporta ielā 16B (kadastra Nr. 6615 009 0022), 

Transporta ielā 16A (kadastra Nr. 6615 009 0002) un Transporta ielā 16C (kadastra Nr. 6615 009 

0078) par labu Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā un akciju sabiedrībai „Brīvais vilnis” 

kopīpašumā esošajam nekustamajam īpašumam (kadastra Nr. 6615 009 0016) Ostas ielā 1D, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku tiesību uz 

braucamo ceļu un kājceļu 8m platumā robežu shēmā (pielikums Nr.1) iezīmētajā kalpojošo 

nekustamo īpašumu daļā. 

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta 

nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumus, ka : 

2.1. pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošina šī lēmuma 1.punktā minētā braucamā ceļa 

ar grants segumu ierīkošanu kalpojošajos nekustamajos īpašumos Transporta iela 16B (kadastra 

Nr. 6615 009 0022), Transporta iela 16C (kadastra Nr. 6615 009 0078), Transporta iela 16A 

(kadastra Nr. 6615 009 0002), 6 (sešu) mēnešu laikā no servitūta līguma parakstīšanas dienas, 

veicot visas nepieciešamās ar braucamā ceļa ierīkošanu saistītās darbības uz sava rēķina, 

2.2. ja pašvaldība par saviem līdzekļiem nenodrošina šī lēmuma 1.punktā minētā 

braucamā ceļa ar grants segumu ierīkošanu kalpojošajos nekustamajos īpašumos Transporta iela 

16B (kadastra Nr. 6615 009 0022), Transporta iela 16C (kadastra Nr. 6615 009 0078), Transporta 

iela 16A (kadastra Nr. 6615 009 0002) 6 (sešu) mēnešu laikā no servitūta līguma noslēgšanas 

dienas, akciju sabiedrībai „Brīvais vilnis” ir tiesības par saviem līdzekļiem nodrošināt iepriekš 

minētā braucamā ceļa ar grants segumu ierīkošanu un pašvaldībai ir pienākums atlīdzināt akciju 

sabiedrībai „Brīvais vilnis” radušos izdevumus sakarā ar braucamā ceļa izveidi, 

2.3. pienākums uzturēt (apsaimniekot) un izlabot ierīkoto braucamo ceļu ir akciju 

sabiedrībai „Brīvais vilnis”. Akciju sabiedrībai „Brīvais vilnis” ir tiesības pēc saviem ieskatiem, 

uz sava rēķina un bez papildu saskaņošanas ar pašvaldību, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, 

veikt braucamā ceļa uzlabojumus, nemainot tā funkcionālo nozīmi, 

2.4. pašvaldība veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un sedz visus izdevumus, 

kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

3. Reālservitūtu nodibināt un servitūta līgumu noslēgt ne vēlāk kā 6 (sešu ) mēnešu laikā 

no dāvinājuma līguma noslēgšanas dienas par dāvinājuma – daļas no nekustamiem īpašumiem 

Ostas iela 1, kadastra Nr. 6615 009 0054, zemes gabala 800kv.m platībā un Ostas iela 1, kadastra 

Nr. 6615 009 0038, daļas zemes gabala 275 kv.m platībā, pieņemšanu no AS „Brīvais vilnis”. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 540 (Protokols Nr. 

14; 4.§) „Par ceļa servitūta nodibināšanu”. 

 

Lēmums Nr.647. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

 



4. § 

Par adreses „Pērnavas iela 49B” piešķiršanu zvejas kuģu piestātnei Kuivižu ostā, Salacgrīvā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas ostas pārvaldes, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads, nodokļu maksātāja kods 90000462446, pārvaldnieka I.Ī. 2011.gada 

7.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 06.12.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-10/1083) par 

adreses piešķiršanu zvejas kuģu piestātnei Kuivižu ostā, Salacgrīvā un 2009.gada 3.novembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka 

apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē 

nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 

projektu, atklāti balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, 

G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas kuģu piestātnei, kas atrodas nekustamajā īpašumā Salacgrīvā, Kuivižu osta 

(kadastra Nr. 6615 010 0113) adresi: Pērnavas iela 49B, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, 

saskaņā ar pielikumu. 

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

Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

Lēmums Nr.648. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. 

pievienoti protokolam.  

 

 

 

5. § 

Par nedzīvojamās telpas nekustamā īpašumā Zītaru ielā 2, Korģenē nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16. novembra lēmumu Nr.597 „Par 

nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās telpas nomas tiesību 

izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2011.gada 

2.decembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas 

komisijas protokolu Nr.9 un to, ka T.L. nosolījis nedzīvojamās telpas Nr.2 (23,6 kv.m platībā) 

visaugstāko nomas cenu mēnesī, atklāti balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, 

D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2011.gada 2.decembra notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Zītaru 

ielā 2, Korģenē (kadastra Nr. 6672 005 0216), nedzīvojamās telpas 23,6 kv.m platībā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2011.gada 2.decembrī Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas 

un privatizācijas komisijas protokolu Nr.9 slēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar T.L., 

personas kods [..], par telpu pirmajā stāvā Nr. 2 (23,6 kv.m platībā), nosakot nomas maksu mēnesī 

23,63Ls. 

3. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci gadi). 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.649.  

 

 

 

 

 



6. § 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2011.gada 20.septembra lēmumu 

Nr. 10-11/833 

(ziņo D.Lejniece) 

 

[..] 

 

2. Vadoties no augstāk minētā un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu,  

81.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, 

A.Rozenšteins, S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, 

D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2011.gada 20.septembra lēmuma Nr. 10-

11/833 lemjošās daļas 2.punktu [..] 

 

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

V.Baloža iela 13a, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.650. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 4 lp. un citi dokumenti uz 7 lp. 

pievienoti protokolam.  

 

 

 

7. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra izveide” realizācijai 

(ziņo S.Kacara) 

 

Pamatojoties uz 2011.gada 31.maijā noslēgto līgumu starp valsts aģentūru „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra” un Salacgrīvas novada pašvaldību par Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 

Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” atbalstītā 

apakšprojekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide” 

īstenošanu, atklāti balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, S.Līsmane, 

S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone, I.Īstenais), „PRET” – 

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

 

1. Lai realizētu Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes 

iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” atbalstītā apakšprojektu 

„Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide”, ņemt 

kredītu 82021 Ls apmērā (astoņdesmit divi tūkstoši divdesmit viens lats) no Valsts 

Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2013.gada. 

Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  

3. Atcelt 2011.gada 15.jūnija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.328 „Par kredīta 

ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide” realizācijai” (protokols Nr.7; 9.§). 

 

Lēmums Nr.651.  

 



8. § 

Par finansiālu atbalsti biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Jaunas prasmes – 

jaunas iespējas!” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domes ir izskatījusi biedrības „Vecāki-Ainažu jaunatnei” valdes 

priekšsēdētājas I.Č. iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/974) par to, ka 2011.gada 21.novembrī Latvijas 

Kopienu iniciatīvu fonds pieņēmis lēmumu atbalstīt biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” 

projektu „Jaunas prasmes – jaunas iespējas!”, piešķirot LVL 1583,10. Projekta kopējās izmaksas 

LVL 1760,70. Projekta realizācijai nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums LVL 123.25. 

Pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts ar domes 17.11.2010. lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 

17.08.2011., lēmums Nr.432), ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra 

lēmumu Nr. 703 „Par biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Jaunas prasmes – jaunas 

iespējas!” līdzfinansēšanu”, atklāti balsojot, „PAR-12” (D.Straubergs, S.Eglīte, A.Rozenšteins, 

S.Līsmane, S.Kuka, G.Šmits, V.Dance, K.Ķemers, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone, I.Īstenais), 

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

 

1. Nodrošināt līdzfinansējumu biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Jaunas 

prasmes – jaunas iespējas” realizācijai LVL 123,25 (viens simts divdesmit trīs lati, 25 

santīmi) apmērā. 

2. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.652. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:00. 

Kārtējā domes sēde – 2011.gada 28.decembrī plkst.8:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       Dagnis Straubergs 

____________ 

 

 

 

 

Protokolētāja                            Inita Hartmane 

  

 


