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LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2012.gada 26.septembrī         Nr. 12 

         

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos 

Skaidrīte Eglīte  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

Dagnis Straubergs  -nepiedalās 

Ivo Īstenais   -piedalās  

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - piedalās  

Ilona Balode - nepiedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - piedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - piedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - nepiedalās   

Lija Jokste - piedalās 

Sandra Kuka - piedalās  

Dace Martinsone - piedalās 

 

 

Domes sēdē piedalās: 

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

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes 

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

vadītāja vietniece, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Digna 

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

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

vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Anita Holma – 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos 

mailto:dome@salacgriva.lv


jautājumos, Jānis Zborovskis – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Kaspars Krūmiņš – SIA 

„Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Gundega Upīte – Salacgrīvas novada domes galvenā 

arhitekta pienākumu izpildītāja, Sanita Šlekone, Dzidrs Štāle – Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietnieces, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, P.Dzērve – 

Salacgrīvas kultūras nama direktore 

 

 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” 

apstiprināšanu 

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

3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 

„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu”  

4. Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu 

5. Par atļauju I. Karlsonei savienot amatus 

6. Par atļauju J. Bergam savienot amatus 

7. Par atļauju J. Lagūnam savienot amatus 

8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar Zv/s "Salacas zivtiņas" 

9. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA 

„MISTRALS” 

10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „MISTRALS” 

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas novadā  

15. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā  

16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā Nr.409 „Par 

adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novadā” 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

īpašumam Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

21. Par Salacgrīvas būvvaldes 2012.gada 18.jūlija lēmuma Nr.001/12  atstāšanu spēkā 

22. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā 

23. Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no  Salacgrīvas novada domes bilances 

24. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..] 

25. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..] 

26. Par nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 69,Ainažos,Salacgrīvas novadā, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

27. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11 un Mehanizācijas ielā 1, Liepupē, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

28. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Transporta ielā 4, Salacgrīvā 

29. Par daļu zemes gabala „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu  



30. Par noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 

31. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu 

novērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

32. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās 

mantas pārdošanu par brīvu cenu, cenas noteikšanu 

33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 28” - 12, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

34. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala „Kaktiņi”, 

Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas pagastā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

36. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, 

Salacgrīvas pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

37. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu „Ataugas” – 1 un 

„Ataugas” – 2, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, izsoles rīkošanu, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Āpškalni”, Salacgrīvas 

pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

39. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu 

40. Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs - sabiedrībai”  projekta „Braucam mazajās upēs” 

realizēšanai 

41. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar sieviešu 

basketbola komandas iesaistīšanos biedrībā 

42. Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam 

43. Par projekta „Radošo literāro darbnīcu organizēšana Salacgrīvas novadā” līdzfinansēšanu 

44. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

45. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

46. Par noteikumu "Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu un interešu kolektīvu vadītāju 

un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu 

47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma [..] pieņemšanu dāvinājumā  

48. Papildus darba kārtības jautājumi: 

      48.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumā 

  Nr.237 „Par izmaiņām Ainažu pilsētas zemes komisijas sastāvā” 

      48.2.Par adreses maiņu palīgēkām Salacgrīvas pagastā 

      48.3.Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006, nekustamā 

              īpašumā „Muižas parks”, Liepupes pagastā 

      48.4.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

              ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

49. Par saistošo noteikumu B-7 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta 

 saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata 

un speciālo budžetu””" apstiprināšanu 

 

 

Sēdes vadītāja Skaidrīte Eglīte lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 48 

jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

 

 

 

 



1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

nodevām”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10.punktu, saskaņā ar 2012.gada 

19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības nodevām””, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.443. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2.§ 

Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu 

 (ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

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

3. Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

VOLKSWAGEN PASSAT  

(domes priekšsēdētājs) 

HO 445 „Avoti”, Salacgrīvas pagasts 

VOLKSWAGEN T5 Shuttle (domes 

šoferis) 

GL 1270 Krasta iela 44, Salacgrīva 

VOLKSWAGEN CARAVELLE 

(sociālais dienests) 

HD 1179 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu mītne 

Sprīdīši) 

GV 149 Smilšu iela 9, Salacgrīva  

MAZDA 5 (Salacgrīvas vidusskolas 

direktors) 

HP 5741 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

OPEL MERIVA (Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs) 

GC 6753 „Ceriņi”, Liepupes pagasts 

OPEL VIVARO (Liepupes pārvaldes 

šoferis) 

GJ 5564 „Veiksmes”, Liepupes pagasts 

VOLKSWAGEN PASSAT  

VARIANT (izpilddirektora palīgs 

tehniskos jautājumos) 

HD 3485 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads  

VOLKSWAGEN CADDY (Ainažu 

pilsētas pārvaldniece) 

HD 3493 Kr. Barona iela 7, Ainaži 

Piekabe – kravas kaste RB 

1101(Ainažu pilsētas pārvaldniece) 
N 5988 Kr. Barona iela 7, Ainaži 



VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

CARAVELLE (domes šoferis) 

HD 3487 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

DACIA LOGAN (apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, enerģētiķis) 

FN 9995 Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

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

WOLKSWAGEN TRANSPORTER 

kravas  

HL 9921 Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

Hidrauliskais pacēlējs DINO 210  Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

Traktors VALTRA -11h T 5919 LT Smilšu ielā 3, Salacgrīvā 

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

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

vai „Skaras”, Lāņi, Salacgrīvas pagasts 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumu 

Nr.218 „Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu” (protokols Nr.6; 34.§), 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.285 „Par 

grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. Nr.218 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”” 

(protokols Nr.7; 51.§), 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr.332 „Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. Nr.218 „Par Salacgrīvas novada domes 

bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”” (protokols Nr.8; 40.§).  

 

Lēmums Nr.444. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 19 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3.§ 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 

„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, izpilddirektora 

Jāņa Cīruļa 2012.gada 12.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 3-18/232), saskaņā ar 2012.gada 

19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 

„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

(ar grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums Nr.271; 23.08.2011. lēmums Nr.471.; no 

21.09.2011. lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums Nr.633; 25.01.2012. lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92; 

21.03.2012.lēmums Nr.150; 25.04.2012. lēmums Nr.227; 23.05.2012. lēmums Nr.278; 20.06.2012.lēmums Nr.333 

25.07.2012. lēmums Nr.388; 22.08.2012. lēmums Nr.417): 

  

1. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļas Sabiedriskā kārtības nodaļa ar 01.10.2012. 1.ierakstu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 

Administratīvās 

komisijas 

priekšsēdētājs 

0.5 0.25 Ls 143 26.3. III 

Pēc 

izpilddirektora 

noteikta darba 

grafika 

 



2. Pielikumu Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” –

papildina ar sadaļu Korģenes feldšeru – vecmāšu punkts ar 01.10.2012.(uz noslēgtā līguma ar 

Nacionālo veselības dienestu darbības laiku) sekojoša redakcijā: 

 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Feldšeris - 0.5 Ls 157 5.1. IA 

Slodzes apmēru 

nosaka, ņemot 

vērā 

19.12.2006. 

MK 

noteikumu 

Nr.1046 

"Veselības 

aprūpes 

organizēšanas 

un 

finansēšanas 

kārtība" 

15.pielikuma 

12.
3 
punkta 

nosacījumus 
 

 

Lēmums Nr.445. Iesniegums uz 1 lp. un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), 

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

 

1. Izveidot Salacgrīvas novada domes administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā un par šīs 

komisijas locekļiem apstiprināt:   

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Ināra Karlsone, [..]; 

1.2. Atbildīgais sekretārs - Inga Parole, [..]; 

1.3. Komisijas loceklis - Jānis Bergs, [..]; 

1.4. Komisijas loceklis - Anastasija Celma, [..]; 

1.5. Komisijas loceklis - Līvija Bērziņa, [..]. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija lēmumu Nr.51 

„Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.3; 30.§), 

2010.gada 10.decembra lēmumu Nr. 650 „Par grozījumiem 2009.gada 15.jūlija lēmumā Nr.51 

„Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.16; 4.§) un 

2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.424 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

15.jūlija lēmumā Nr.51 „Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu” 

(protokols Nr.10; 27.2.§). 

 

Lēmums Nr.446.  

 

 

 



5. § 

Par atļauju I. Karlsonei savienot amatus 

 

1. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 8.
1
 panta 4.

1 
daļas nosacījumiem, ja institūcija, kas ieceļ personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šī likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj 

par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas 

sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemjams, arī ieceļot personu 

attiecīgajā amatā. Ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26. septembra lēmumu Nr. 446 Ināra 

Karlsone iecelta par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāju.  

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ir amatpersona saskaņā ar likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā arī – Likums) 4.panta otrās 
 
daļas 

nosacījumiem. Atbilstoši Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkta nosacījumiem, Likuma 4.panta 

otrās daļas amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas ierobežojumi, 

var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 

vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un 

ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. 

Ar Salacgrīvas novada domes lēmumu 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 3 Ināra Karlsone 

ievēlēta par Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekli. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas nolikumā noteiktos 

administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus un Bāriņtiesu likumā un Salacgrīvas 

novada bāriņtiesas nolikumā noteiktos bāriņtiesas locekļa amata pienākumus, secināms, ka: 

Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar administratīvās komisijas locekļa 

amatu interešu konfliktu nerada, šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām, amatu savienošana nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.
1
 panta piekto 

daļu, septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar 

2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

atļaut Inārai Karlsonei savienot Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amatu ar Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa amatu. 

 

Lēmums Nr.447. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par atļauju J. Bergam savienot amatus 

 

1. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 8.
1
 panta 4.

1 
daļas nosacījumiem, ja institūcija, kas ieceļ personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šī likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj 

par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas 

sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemjams, arī ieceļot personu 

attiecīgajā amatā. Ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26. septembra lēmumu Nr. 446 Jānis 

Bergs iecelts par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas locekli.  

Administratīvās komisijas loceklis ir amatpersona saskaņā ar likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā arī – Likums) 4.panta otrās 
 
daļas 

nosacījumiem. Atbilstoši Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkta nosacījumiem, Likuma 4.panta 

otrās daļas amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas ierobežojumi, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913#p7#p7
http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913#p7#p7


var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 

vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un 

ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. 

Ar Salacgrīvas novada domes lēmumu 2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 583 „Par 

pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktora pienākumu izpildītāja 

iecelšanu” Jānis Bergs iecelts par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 

direktora pienākumu izpildītāju, ar 2012.gada 26.martu pieņemts darbā par Salacgrīvas novada 

domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatā. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes 

administratīvās komisijas nolikumā noteiktos administratīvās komisijas locekļa amata pienākumus 

un pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” nolikumā noteiktos aģentūras 

direktora pienākumus, kā arī Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārziņa amata aprakstā noteiktos pienākumus, secināms, ka Salacgrīvas novada pašvaldības 

aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktora pienākumi izpildītāja amata pienākumu 

un ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amata pienākumu savienošana ar administratīvās 

komisijas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām, amatu savienošana nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai.  

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.
1
 panta piekto 

daļu, septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar 

2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

atļaut Jānim Bergam savienot Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas locekļa 

amatu ar Salacgrīvas novada pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 

direktora pienākumi izpildītāja amatu un Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārziņa amatu. 

 

Lēmums Nr.448. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par atļauju J. Lagūnam savienot amatus 

 

1.Izskatot Jāņa Lagūna iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 

13.septembrī ar reģ. Nr. 3-16.2/707) iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Salacgrīvas ostas 

valdes locekļa amatu ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora 

vietnieka amatu un Skultes ostas valdes locekļa amatu, Salacgrīvas novada dome konstatēja :  

1.1. Ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr. 429 „Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta 

direktora vietnieks Jānis Lagūns iekļauts Salacgrīvas ostas valdes sastāvā. 

1.2. Ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā arī – Likums) 4.panta 2.
3 

daļas 

nosacījumiem. 

1.3. Saskaņā ar Likuma 6.pantu, valsts amatpersonai  ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

1.4. Termins „amats” saskaņā ar likuma 1.panta 1.punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu 

pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā 

organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. 



1.5. Atbilstoši Likuma 7.panta 5.
1 

daļas 4.punkta nosacījumiem, likuma 4.panta 2.
3 

daļā 

minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amatu savienošanas nosacījumi,  ir 

atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 

izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā. 

1.6. Jānis Lagūns ir iecelts Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatā saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes lēmumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzīstams, ka Salacgrīvas novada dome ir 

institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 5.
1 

daļas 4.punkta nosacījumiem ir kompetenta sniegt 

atļauju Jānim Lagūnam savienot amatus. 

1.7. Likuma 8.
1
 panta trešās daļas izpratnē valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas 

rakstveida atļauju, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

1.8. Ņemot vērā Likuma 7.pantā noteikto, Jānim Lagūnam kā valsts amatpersonai Likumā 

nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi un ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma vai pilnvarojuma izpildi.  

1.9. Saskaņā ar Likuma par ostām 26.panta nosacījumiem, ostas valdi izveido pašvaldības 

dome, ieļaujot tajā valdes priekšsēdētāju - pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un 

Satiksmes ministrijas amatpersonai, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā 

funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.  

1.10. Izvērtējot Likuma par ostām 7. un 8.pantā noteiktās ostas pārvaldes funkcijas, kā arī to, 

ka saskaņā ar Likuma par ostām 26.panta nosacījumiem, ostas valdes sastāvā iekļaujama 

Zemkopības ministrijas amatpersona, secināms, ka:  

1.10.1. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieka amats un 

Skultes ostas valdes locekļa amata savienošana ar Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu 

interešu konfliktu nerada; 

1.10.2.šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

1.10.3. amatu savienošana nekaitēs amatpersonas - Jāņa Lagūna tiešo pienākumu pildīšanai. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

4.panta 2.
3 

daļu, 7.panta 5.
1 

daļas 4.punktu, 8.
1
 panta piekto daļu, septīto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2012. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

2.1. Atļaut Jānim Lagūnam savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Zemkopības 

ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieka amatu  

2.2. Atļaut Jānim Lagūnam savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Skultes ostas 

valdes locekļa amatu. 

 

Lēmums Nr.449. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar Zv/s "Salacas zivtiņas" 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 2012.gada 14.septembra iesniegumu 

(2012.gada 14.septembrī reģ.Nr.3-16.2/712) ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 

iekšējos ūdeņos.  

 



Pamatojoties uz 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lauzt 2008.gada 18.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.21 Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos ar Zv/s „Salacas zivtiņas”, [..] ar 2012.gada 31. decembri. 

2. Lauzt 2011.gada 2.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.15 iekšējos 

ūdeņos ar Zv/s „Salacas zivtiņas”, [..] ar 2012.gada 1.oktobri. 

 

Lēmums Nr.450. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA 

„MISTRALS” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „MISTRALS” valdes locekļa [..] 2012.gada 

13.augusta iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.2/608), ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju 

komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos. 

2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par 

speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām SIA „MISTRALS” iesniedzis 

iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības 

kopija; Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.   

3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 

9.punktu, kā arī saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

izsniegt uz pieciem gadiem SIA „MISTRALS” [..] speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Vitrupē. 

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.451. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „MISTRALS” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Salacas zivtiņa” [..]) 

īpašnieka [..] un SIA „MISTRALS” [..] valdes locekļa [..] 2012.gada 14.septembra 

iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 14.septembrī, reģ.Nr.3-16.2/712) 

ar lūgumu pārslēgt zvejnieku saimniecības „Salacas zivtiņa” noslēgto rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos 

ūdeņos ar SIA „MISTRALS”.  

 



2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MISTRALS” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 08.08.2012.), LR Zemkopības ministrijas 

izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK-564. Ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

26.septembra lēmumu Nr. 451 „Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos 

ūdeņos izsniegšanu SIA „MISTRALS””, SIA „MISTRALS” izsniegta speciālā atļauja 

atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Vitrupē. 

 

3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un ņemot vērā 2012.gada 19.septembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

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

 

3.1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos ar 2013.gada 1.janvari uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „MISTRALS” [..]. 

3.2. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos ar 2012.gada 

1.oktobri uz laiku līdz 2026.gada 31.janvārim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„MISTRALS” [..], iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai zvejniecībā 

iekšējos ūdeņos, nosakot zvejas rīkus -divi nēģu murdi Vitrupē. 
 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.452. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..] 

[..] 

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

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

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

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

pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

1.4. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 4. panta pirmā daļa nosaka, ka personas 

pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā ir mēneša laikā nodeklarēt jauno dzīvesvietu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro daļu, 12.panta 

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

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2012.gada 19.septembra Attīstības 

jautājumu komitejas atzinumu, un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

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

 

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

 



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

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.453. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

12. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

 

[..] 

 

Lēmums Nr.454. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda kārtībā no [..] 

 

[..] 

 

Lēmums Nr.455.  

 

 

14. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 26.jūnija 

vēstuli Nr.10-03-V1/142528-1/10 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”, kā arī 

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” sniegtajiem datiem par fiziskām personām 

Salacgrīvas novadā, kuras Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā nav noslēgušas zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 

19.septembra sēdes atzinumu, kā arī „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

kas nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts 

zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes 

banka”, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, kas nosaka, 

ka pašvaldības pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir 

izbeigušās un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kurā teikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt 

apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes 

nomas pirmtiesības, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), 

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

1. Apstiprināt, ka [..] zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas novadā, 

Ainažu pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) ,22 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada 

30.decembrī. 

2. Apstiprināt, ka [..] zemes lietošanas tiesības uz zemes gabaliem Salacgrīvas 

novadā, Ainažu pagastā [..] (kadastra Nr. [..]) 18,7 ha kopplatībā ir izbeigušās 

2011.gada 30.decembrī. 



3. Apstiprināt, ka [..] personas kods 250269-12018, zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā [..] (kadastra apzīmējums [..]) 

4,07 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

4. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr. [..]) 0,1038 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

5. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], zemes lietošanas 

tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr. 

[..]) 0,6 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

6. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 0,3118 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

7. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 0,5034 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

8. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr. [..]) 0,8517 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

9. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes 

gabaliem Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 2,51 ha 

kopplatībā ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

10. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1492 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

11. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 6,6 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

12. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 4,9 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

13. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr.[..]) 0,96 ha platībā ir 

izbeigušās 2011.gada 30.decembrī. 

14. Atzīt augstāk minētos zemes gabalus Salacgrīvas novadā par Salacgrīvas novada 

domei piekritīgiem un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē. 

15. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 

Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā [..] (kadastra apzīmējums [..]) 1,4 ha platībā 

ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī un atzīt zemes vienību par rezerves zemes 

fondā ieskaitāmu. 

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

189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā  rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja 

adreses. 
 

Lēmums Nr.456. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15.§ 

Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai 

un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar 

teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, un ņemot vērā to, ka 



pašvaldības nekustamais īpašums „Viskalni – Korģenes pasts”, kadastra Nr. 6672 005 0158 

reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000247706, kā arī saskaņā ar 

2012.gada 19.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamam īpašumam „Viskalni – Korģenes pasts”, kadastra Nr. 6672 005 0158, 

nosaukumu un adresi no: Viskalni – Korģenes pasts, Korģene, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads uz nosaukumu un adresi: Viskalni 1, Korģene, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads. 

 

2. Noteikt adreses telpu grupām: 

  
Nr. 

p.k. 

Dzīvokļa īpašuma 

adrese 

Telpu grupas  

kadastra apzīmējums 

Dzīvokļa 

platība 

Domājamā 

daļa 

Dzīvo

kļa Nr. 

Izmantošanas 

veids 

1. Viskalni 1- 1 66720050158001001 29,7 297/1211 1 Dzīvoklis 
2. Viskalni 1- 2 66720050158001002 36,4 364/1211 2 Dzīvoklis 
3. Viskalni 1- 3 66720050158001003 55 550/1211 3 Dzīvoklis 

 

 

Lēmums Nr.457.  

 

 

16. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā Nr.409 „Par 

adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novadā” 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 

07.septembra vēstuli Nr.10-03/168384-3/1 „Par adresi „Svīres”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 

novads” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 19.septembra 

sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai 

un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar 

teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.409 „Par adrešu 

piešķiršanu Salacgrīvas novadā” 4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: „Piešķirt ēkai ar 

kadastra apzīmējumu [..] adresi: Svīres, Jelgavkrasti, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 

novads.” 

 

Lēmums Nr.458. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Metrum” 2012.gada 13.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/716) par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Birznieki”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6660 009 0010) zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0010 un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

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



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

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

2012.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Birznieki”, Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6660 009 0010) ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6660 009 0010. 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma „Birznieki” kad. Nr. 6660 009 0010 ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0010 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 8.1 

ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: 

„Birznieki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 8.1 ha platībā, un uz zemes gabala 

esošajām ēkām saglabāt adresi: Birznieki, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma „Birznieki” kad. Nr. 6660 009 0010 ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6660 009 0010 sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 8.2ha 

platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: 

„Jaunbirznieki”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 6.4 ha platībā, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪL kods 0201) 1.8 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.459. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2012.gada 11.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/ 704) par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

Tērces iela 27, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6615 002 0074) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6615 002 0074 un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

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

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

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

2012.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Tērces iela 27, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6615 002 0074) ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6615 002 0074. 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma Tērces iela 27, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6615 002 

0074) ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 002 0074 sadalīšanas rezultātā 

izveidotajai 3. zemes vienībai 0.17 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) adresi: Tērces iela 27, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, un 

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

lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 0.17 ha platībā. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma Tērces iela 27, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6615 002 

0074) ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 002 0074 sadalīšanas rezultātā 

izveidotajai 2. zemes vienībai 0.2492 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 



instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: Tērces iela 27B, un noteikt nekustamā īpašuma 

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

0101) 0.2492 ha platībā. 

4. Piešķirt nekustamā īpašuma Tērces iela 27, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (kad. Nr. 6615 002 

0074) ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 002 0074 sadalīšanas rezultātā 

izveidotajai 1. zemes vienībai 0.2387 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: Tērces iela 27C, un noteikt nekustamā īpašuma 

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

0101) 0.2387 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.460. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta 

izstrādei īpašumam Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo G.Upīte) 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (kad. 

Nr.6615 006 0005) zemes īpašnieka [..] (personas kods [..]) 2012.gada 14.augusta iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-16.1/615) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1.Nekustamais īpašums Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.6615 

006 0005) sastāv no pieciem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6615 006 0005; 6615 

006 0006; 6615 006 0007; 6615 006 0008 un 6615 006 0009; 

1.2. No nekustamajā īpašumā Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (kad. 

Nr.6615 006 0005) ietilpstošajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6615 006 0005 un 

6615 006 0006 paredzēts, atsevišķās zemes vienībās, atdalīt esošos mazdārziņu lietojumus, 

piekļūšanu zemes gabaliem nodrošinot no Grīvas ielas un esošām piebrauktuvēm, arī tās izdalot 

atsevišķā zemes vienībā, bez tam no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0006 

paredzēts atdalīt četrus apbūves gabalus trīs aptuveni 1200 m2 platībā un vienu aptuveni 2900 

m2 platībā;  

1.3.Nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.6615 

006 0005) ietilpstošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0005, Salacgrīvas 

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

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

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

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

gabala lielums ir noteikts 5000 m2, ja ar detālplānojumu nav noteikts savādāk, apzaļumotas 

apstādījumu teritorijas, kā arī mazdārziņu teritorija, kur minimālais zemes gabala lielums ir 

noteikts 300 m2; 

1.4.Nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.6615 

006 0005) ietilpstošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0006, Teritorijas 

plānojumā, atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorijas, kur minimālais zemes gabala 

lielums ir noteikts 1200 m2, ja ar detālplānojumu nav noteikts savādāk, apzaļumotas apstādījumu 

teritorijas, kā arī mazdārziņu teritorija, kur minimālais zemes gabala lielums ir noteikts 300 m2; 

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

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

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

1.6.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta piemās daļas 3. punkts nosaka, 

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

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2012.gada 

19. septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 



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

NOLEMJ: 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.6615 006 0005) ietilpstošos zemes gabalus ar kadastra 

apzīmējumiem 6615 006 0005 un 6615 006 0006, atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums 

Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Krūmiņu ielā 13, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr.6615 006 0005) ietilpstošajiem zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6615 006 0005 un 6615 006 0006 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

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

plāna pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām, pievedceļi izdalāmi kā atsevišķas zemes vienības. 

 

Lēmums Nr.461. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta 

izstrādei īpašumam „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

L.Jokste: Būs nepieciešams servitūta ceļš. 

G.Upīte: Jā, tas ir jāparedz. 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 

6660 012 0080) īpašnieces {[..] (p.k. [..]) 2012.gada 20.augusta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/ 

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

1.1.Nekustamais īpašums „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 6660 

012 0080) sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6660 012 0080; 

1.2. No nekustamajā īpašumā „Brieži” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 

6660 012 0080) ietilpstošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6660 012 0080 paredzēts 

atdalīt zemes gabalu 7.0 ha platībā;  

1.3.Nekustamā īpašuma „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 6660 

012 00803) ietilpstošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6660 012 0080, Salacgrīvas novada 

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

teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12/2008. ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, atļautā 

izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves zeme, kur minimālais zemes gabala lielums ir 

noteikts 2.0 ha; 

1.4.Liepupes pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā teikts, ka 

pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām ir zemes ierīcības 

projekts; 

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

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

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2012.gada 

19.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 



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

NOLEMJ: 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā „Brieži”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā (kad. Nr. 6660 012 0080) ietilpstošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6660 012 

0080 atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā „Brieži”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 6660 012 0080) ietilpstošajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6660 012 0080 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

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

plāna pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.461. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par Salacgrīvas būvvaldes 2012.gada 18.jūlija lēmuma Nr.001/12  atstāšanu spēkā 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi IU „Līva” (Reģ. Nr. 46602001094, juridiskā 

adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) īpašnieka [..] 2012.gada 23.augusta iesniegumu (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2012.gada 24.augustā, reģ. Nr. 3-16/647), turpmāk tekstā – 

Iesniegums, par Salacgrīvas novada būvvaldes 2012.gada 18.jūlija lēmuma Nr.001/12  (turpmāk 

arī – apstrīdētais lēmums) pārskatīšanu, un konstatēja :  

1.1. Salacgrīvas būvvalde, izskatot IU „Līva” 2012.gada 10.jūlijā Salacgrīvas būvvaldē 

iesniegto reklāmas pasi, pieņēmusi apstrīdēto lēmumu, nesaskaņojot reklāmas izvietošanu 

Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, ņemot vērā to, ka iesniegtais reklāmas projekts neatbilst Salacgrīvas 

novada domes 2010.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu 

un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā” Nr. 4 

punktu 11. un 14.
1 

2.punkta nosacījumus. 

 1.2. Iesniegumā iesniedzējs norādījis, ka atteikumā nav norādītas konkrētas neievērotās 

estētiskās prasības, kā arī tas, saskaņā ar kādiem kritērijiem notikusi izvērtēšana. Nereāla esot 

prasība veidot reklāmas nesēja konstrukciju no 2 cinkotām 100x100mm tērauda caurulēm. 

Projektā esot paredzēts pielietot krāsotus koka stabus, kas nodrošina konstrukciju stabilitāti un 

neapdraud apkārtējo vidi.  

 1.3. Reklāmas likuma 7.panta trešā daļa nosaka, ka „Pašvaldībai, ievērojot šā likuma un 

citu normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot 

ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un 

būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai 

pakalpojumu reklāmas izplatīšana”. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir 

izdevusi  2010.gada 17.marta saistošos noteikumus Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un 

citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”, kas 

nosaka prasības, reklāmas izvietošanai publiskā vietā.  

 Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr. 4 „Par reklāmu, 

izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 



novada pašvaldībā” 11.punkts nosaka, ka reklāmai jāatbilst funkcionāli estētiskām prasībām, un 

14.
1 

2.punkts nosaka, ka „14
1
.2. Ja tiek plānots uzstādīt reklāmas plāksni ielu krustojumā, kur 

neatrodas neviens reklāmas nesējs, tad reklāmas plāksnes platums jāparedz 1500 mm un  tā 

uzstādāma uz reklāmas nesēja, kura konstrukciju veido divi cinkoti 100x100 mm tērauda stabi, 

starp kuriem tiek stiprināta reklāmas plāksne.” 

 1.4. Izvērtējot IU „Līva” 2012.gada 10.jūlijā Salacgrīvas būvvaldē iesniegto reklāmas 

pasi tika, konstatēts, ka tajā parādīta reklāmas foto fiksācija, kurā redzams, ka reklāmas nesējs 

sastāv no koka rāmja un koka kājām. Minētā konstrukcija, gan rāmis, gan kājas izgatavotas no 

koka 5x5 cm latām, kas krāsotas zaļganzilā tonī. Reklāmas plāksne 150x65 cm liela, balta, tajā 

izvietoti trīs uzraksti: „Mazgā auto”, „50m”, kas izvietots uz uzkrāsotas sarkanas virziena bultas 

un „Nedārgi”, katrs uzraksts veidots savādāku burtu stilu. Bez teksta reklāmas plāksnē redzams 

suns ar lejkannu un lupatu ķepā ,un automašīna, katrs zīmējums veidots savā tehnikā , kā arī 

izpildīts kvalitatīvi dažādi.  

 1.5. IU „Līva” īpašnieks [..] tika uzaicināts un 2012.gada attīstības komitejas sēdi, kurā 

viņš sniedza sekojošu paskaidrojumus, ka ir bijis informēts par prasībām, kādas nepieciešamas 

lai veiktu reklāmas projekta saskaņošanu un kādiem jābūt reklāmas tehniskajiem risinājumiem, 

un par to, ka reklāma jāsaskaņo pirms izvietošanas. Reklāmu izvietojis pirms saskaņošanas, jo 

vēlējies nofotografēt un noskaidrot, kāda tā izskatās kopējā vides kontekstā. Uzskata, ka reklāma 

ir vizuāli veiksmīga, nepiekrīt, ka reklāmas nesējam būtu jābūt veidotam no 10x10 cm cinkotiem 

tērauda stabiem. 

 1.6. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka iesniegtais reklāmas risinājums ir 

neatbilstošs Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Salacgrīvas novada pašvaldībā” 11. un 14.
1
2. punkta nosacījumiem.  

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu, 

otrās daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.4 

„Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Salacgrīvas novada pašvaldībā” 18.punktu, saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), 

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas būvvaldes 2012.gada 18.jūlija lēmumu Nr. 001/12, ar kuru 

nolemts nesaskaņot IU „Līva” reklāmas izvietošu Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3. 

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

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

dienas.  

 

Lēmums Nr.463. Administratīvais akts uz 1 lp un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Apkopojot iedzīvotāju viedokļus, pamatojoties uz 2012.gada 14.septembra Komunālo 

jautājumu komitejas un 2012.gada 19.septembra Attīstības komitejas atzinumiem par satiksmes 

organizāciju ceļa Tūja - Ķurmrags posmā no „Brīvnieku stigas” uz „Ķurmragu”, atklāti balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Uzstādīt norādījuma zīmi Nr.522 „Stāvēšanas aizlieguma zona” un informācijas zīmi 

Nr.710 ”Strupceļš” ar papildzīmi Nr.801 „Attālums līdz objektam 2,3 km” uz ceļa „Tūja 

– Ķurmrags” aiz krustojuma ar ceļu „Brīvnieku stiga”, atbilstoši pielikumam Nr.1.  

2. Uzstādīt informējošu zīmi par velosipēdu satiksmes organizāciju uz ceļa „Tūja – 

Ķurmrags”  aiz krustojuma ar ceļu „Brīvnieku stiga”, atbilstoši pielikumam Nr.2. 

3. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

4. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. 

Bergam saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un 

nodrošināt to uzstādīšanu.  

 

Lēmums Nr.464. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no  Salacgrīvas novada domes bilances 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”, 

saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances privatizēto dzīvokli Liepupē „Liepupe 3”-2 

kadastra Nr. 6660 900 0305, ar kopējo platību 45 kv.m, mājas kopīpašuma 450/3094 domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
 

2. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances privatizēto dzīvokli Liepupē „Liepupe 3”-6 

kadastra Nr. 6660 900 0241, ar kopējo platību 27,3 kv.m, mājas kopīpašuma 273/3094 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
 

 

Lēmums Nr.465.  

 

 

24. § 

Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..] 

[..] 

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

„pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam 

piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja 

īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības” un  

izvērtējot lietas apstākļus, pamatojoties uz 2012.gada 14.septembra Komunālo jautājumu 

komitejas, 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot 

„PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [..] (35,6 kv.m platībā) [..], personas kods [..]. 

2. Īres līgumu noslēgt pēc tam, kad ir samaksāts īres maksas parāds Ls 47,52Ls 

(maksājuma summu precizējot parāda atmaksas dienā). 

 

Lēmums Nr.466. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 



25. § 

Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..] 

[..] 

2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu „īrnieka nāves [..] 

gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir 

tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, un šādu lūgumu izteikusi [..], kā arī izvērtējot 

lietas apstākļus un pamatojoties uz 2012.gada 14.septembra Komunālo jautājumu komitejas, 

2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [..] (28,9 kv.m platībā) [..], personas kods [..]. 

2. Īres līgumu noslēgt pēc tam, kad ir samaksāts īres maksas parāds 2,89 Ls (maksājuma 

summu precizējot parāda atmaksas dienā). 

 

Lēmums Nr.467. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 69,Ainažos, Salacgrīvas novadā, daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

 

2012.gada 11. septembrī Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – VUGD) iesniegumu (reģ. Nr.3-11/875), kurā lūgts uz 

nenoteiktu laiku noslēgt patapinājuma līgumu, ar kuru VUGD bezatlīdzības lietošanā nodod 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ugunsdzēsēju muzejs un garāžas ēkas, kas 

atrodas Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas novads, jumta daļu 6 m
2 

platībā un telpas daļu 2 

m
2 

platībā, kas nepieciešama trauksmes sirēnas un tās vadības bloka uzturēšanai un 

apsaimniekošanai.  

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta pirmo daļu, valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām 

bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 2
2
.punkts paredz, ka 

pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldības mantu nodod valsts iestādei 

lietošanā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša 

valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības prasību ievērošanu, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības 

nekustamā īpašuma daļu nodot bezatlīdzības lietošanā VUGD. 

Ņemot vērā to, ka trauksmes sirēna ir nepieciešama, lai brīdinātu Salacgrīvas novada 

iedzīvotājus iespējamo katastrofu un to draudu gadījumos, konstatējams, ka pašvaldības 

nekustamā īpašuma daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā VUGD ar mērķi uzturēt un 

apsaimniekot trauksmes sirēnas un tās vadības bloku ir lietderīga un atbalstāma.     

Savukārt Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 

nodot pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, 

lēmumu par to pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi un pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu (vienošanos). 

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 2.
2 

punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 



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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot uz nenoteiktu laiku bezatlīdzības lietošanā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam, reģistrācijas Nr. 90000049834,  Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6605 003 0064, daļu - 

Ugunsdzēsēju muzeja un garāžas (kadastra apzīmējums 6605 003 0064 001) ēkas jumta daļu 

6 m
2 

platībā un telpas daļu 2 m
2 

platībā. 

2. Nekustamā īpašuma daļa tiek nodota Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ar 

izmantošanas mērķi - trauksmes sirēnas un tās vadības bloka uzturēšanai un 

apsaimniekošanai, kas nodrošinātu iedzīvotāju brīdināšanu katastrofu un to draudu 

gadījumos. 

3. Lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nodot Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot patapinājuma līgumu un parakstot pieņemšanas 

– nodošanas aktu. 

4. Patapinājuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka Salacgrīvas novada domei ir tiesības vienpusēji 

lauzt līgumu, ja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests patapinājumā nodotā nekustamā 

īpašuma daļas neizmanto atbilstoši patapinājuma līgumā paredzētajam mērķim. 

 

Lēmums Nr.468. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11 un Mehanizācijas ielā 1, Liepupē, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums, Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0494 (1,6834ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekrītošs 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§). 

2. Nekustamais īpašums, Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekrītošs 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§). 

3.  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 gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai. 

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

novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 

17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12) un ņemot vērā 2012. gada 19. septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

4.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2012.gada 12.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē 

saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/698) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera 

iela 11, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (514 kv.m platībā) iznomāšanu 

mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11, 

zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (514 kv.m platībā) teritorija Nr.24, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr. 1. 



4.1.1.Noteikt zemes nomas maksu gadā 17% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, kas iznomājamam zemes gabalam 514 kv.m platībā sastāda 25,70 

Ls, no kuriem 20% ir 5,14 Ls gadā. 

4.2. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2012.gada 14.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē 

saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/708) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala 

Mehanizācijas iela 11, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0486 (608 kv.m platībā) 

iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala 

Mehanizācijas iela 11, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0486 (608 kv.m platībā) 

teritorija Nr.7, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr. 1. 

4.2.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 17% apmērā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, kas iznomājamam zemes gabalam 608 kv.m platībā 

sastāda 30,41 Ls, no kuriem 17% ir 5,17 Ls gadā. 

4.3.  Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņu vajadzībām. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

4.5. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobrī. 

 

Lēmums Nr.469. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

28. § 

Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Transporta ielā 4, 

Salacgrīvā 

 

1. Ņemot vērā 2012.gada 11.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto [..], dzīvojošas [..] 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/690) un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

22.augusta lēmumu Nr. 407 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām 

Salacgrīvas un Ainažu pilsētā” un ņemot vērā LR likuma, "Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta otro, 

trešo un ceturto daļu, kurās noteikts, ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā 

panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo 

zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks 

vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var 

atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav 

atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks 

par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. 

Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes 

nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  

Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas 

tiesības.  

Ministru kabinets apstiprina pilsētu zemes nomas tipveida līgumu un nosaka zemes 

nomas līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību, par pamatu ņemot šā likuma 8.pantā noteikto kārtību zemes vērtības noteikšanai.  

Nomas līgums slēdzams saskaņā ar MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” tiesību normām. Noteikumu 1.4. punkts nosaka, ka šo noteikumu normas 

ir attiecināmas uz dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves 

tiesībām piešķirtajiem zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās. 

  

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

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

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

nomu”, saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 



A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

Transporta ielā 4, kadastra Nr. 6615 001 0059 (472 kv.m platībā), pielikums Nr.1, nosakot: 

2.1.1. nomnieks nomas tiesības iegūst ar 2012.gada 1.janvāri; 

2.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

2.1.3. zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās vērtības, kas 

zemes gabalam ir 1322 Ls, no kuriem 1,5% sastāda 19,83 Ls gadā; 

2.1.4. ar 2013.gada 1.janvāri, nomas maksa ir 20 Ls gadā; 

2.1.5. nomas maksa maksājama no dienas, kad nomnieks saskaņā ar lēmuma 2.1.1.punktu 

ieguvis nomas tiesības; 

2.1.6. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības 

nodokli) un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.470. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

29. § 

Par daļu zemes gabala „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums „Ābeļziedi”, kadastra Nr. 6660 004 0063 ir Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošs īpašums, un tā zemes gabala kopplatība ir 18 400 kv.m, kas reģistrēts 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000480062. 

 

1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 1668 Ls. 

 

2. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu 

zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1.punktu (ar 

grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12), 2012.gada 19.septembra Attīstības 

un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

 

2.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 

29.08.2012. Nr.3-16.1/658), iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala „Ābeļziedos” 

ar kopējo platību 209 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju (pielikums Nr. 1). 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 27% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, kas iznomātajiem zemes gabaliem 209 kv.m platībā sastāda 18,95 Ls, no 

kuriem 27% ir 5,12 Ls gadā. 

2.3. Zemi iznomāt mazdārziņa izmantošanai. 

2.4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.471. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 

 

Izskatot 2012.gada 17.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto LR VM neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītāja pienākumu izpildītāja 



Akseļa Roshofa iesniegumu (reģ. Nr. 3-11/891), iesniegumam klāt pievienota vienošanās Nr.1 

par 2009.gada 28.septembra noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/5 (par telpu 

nomu 34kv.m platībā un koplietošanas telpu 14,68 kv.m platībā nomu) Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 

- pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas funkcijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

1. Pagarināt 2009.gada 28.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-

2.3/5 par telpu nomu (34 kv.m un koplietošanas telpu 14,68 kv.m platībā), Smilšu ielā 9, 

Salacgrīvā - pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

funkcijas nodrošināšanai. 

2. Noteikt, ka līgums pagarināms līdz 2015.gada 30.septembrim (saskaņā ar pievienoto 

vienošanos Nr.1), pielikums Nr.1. 

 

Lēmums Nr.472. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu 

novērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 

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

personas mantas atsavināšanas likumu”, ņemot vērā 2012.gada 19.septembra Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

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

 

1. Veikt pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles sekojošos nekustamos īpašumos: 

1.1. „Vabriči”, Ainažu pagasts, 353. kvartāla nogabalos Nr.11; 17; 23 un 354.kvartāla 

nogabalos Nr.8; 12; 13; 21; 27; 31; 38; 41. 

1.2. „Ķīļmeži”, Ainažu pagasts, 1. kvartāla nogabalos - Nr.1; 2. 

1.3. „Granti”, Ainažu pagasts, 1.kvartāla nogabalā Nr.2 un 2.kvartāla nogabalos Nr.1; 

2; 3; 4; 5. 

1.4. Parka iela 12, Ainaži, nogabalos Nr. 1; 3. 

1.5. Parka iela 14A, Ainaži, nogabalos Nr. 1; 3; 5; 6. 

1.6. Parka iela 15, Ainaži, nogabalā Nr.1. 

1.7. Parka iela 15A, Ainaži, nogabalos Nr. 1; 2; 3. 

1.8. „Sumbri”, Salacgrīvas pagasts, 1.kvartāla nogabalos Nr. 9; 10; 12; 13; 20. 

2.kvartāla nogabalos Nr. 3; 7; 11. 

1.9. „Spurdzes”, Salacgrīvas pagasts, nogabalos Nr.1; 4; 5. 

1.10 „Sarmi”, Salacgrīvas pagasts, nogabalos Nr. 1; 9; 14; 15; 17, kailcirtes un 

       nogabalos Nr. 2;10;8;12;18, kopšanas cirtes. 

1.11. „Morīši”, Liepupes pagasts, 1.kvartālā nogabalos Nr. 2; 3; 5. 

1.12. „Dzirnas”, Liepupes pagasts, 1.kvartālā nogabalos Nr. 1; 2; 3; 4. 

1.13. „Buki”, Liepupes pagasts, 1.kvartālā nogabalos Nr. 1; 2; 3; 4. 

2. Apstiprināt cirsmas nogabalu novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Jānis Cīrulis; 

komisijas locekļi:   Dita Lejniece; 

      Inga Veide; 

      Digna Būmane. 

3. Pieaicināt sertificētu vērtētāju cirsmu novērtējuma veikšanai. 



4. Nekustamo īpašumu nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar cirsmu 

novērtēšanu. Nogabalu nosacītās cenas un izsoles noteikumus apstiprināt ar Salacgrīvas 

novada domes lēmumu. 

 

Lēmums Nr.473.  

 

32. § 

Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās 

kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu, cenas noteikšanu 

 

Ņemot vērā to, ka uz pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 

atsavināmās kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu nepieteicās neviena persona, kā arī 

pamatojoties uz 2012.gada 12. marta lēmuma Nr. 142 „Par kustamās mantas atsavināšanu”  

apstiprinātās mantas novērtēšanas komisijas protokolu (14.09.2012.g.), saskaņā ar 2012.gada 

14.septembra Komunālo jautājumu komitejas un 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas 

atzinumiem,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu un 37.panta 

pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), 

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

 

1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu: 

1.1. šķeldotāju Ducker H14O – Ls 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati),  

1.3. meža piekabi PALMS 10 – Ls 1553,30 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs lati un 30 

sant.). 

 

2. Sludinājumu par lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pārdošanu publicēt mājas lapā 

internetā www.salacgriva.lv, laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, www.ss.lv. 

 

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

izsoli. 

 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.474. Pielikums uz 4 lp. un atsavināmās kustamās mantas novērtēšanas protokols uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 28” - 12, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2012.gada 29.augustā saņemto [..] dzīvojošas [..], Liepupes 

pagastā, pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Liepupe 28”-12, atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-

16.1/657), konstatēja, ka: 

 

1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi iesniegumu par dzīvokļa „Liepupe 28”-12 (55 kv.m platībā) nodošanu 

atsavināšanai. 

1.2. 2008.gada 1.martā ar [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kas pārslēgts ar P/A 

„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” 2010.gada 1.februārī. 

1.2.1. Iesniegta P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” izziņa 2012.gada 29. augustā Nr. 1-

3/116 par īres parāda neesamību. 

http://www.salacgriva.lv/


1.3. Nekustamais īpašums „Liepupe 28”-12, kadastra Nr. 6660 900 0343, kas sastāv no 

kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 550/11042 domājamām daļām 

un dzīvokļa ar kopējo platību 55 kv.m, ir reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 518-12. 

 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 

īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī ņemot vērā  2012.gada 10.septembra SIA „Birzes 

nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas [..] (sertifikāts Nr.110) 

veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2012/187 un saskaņā ar 2012.gada 

19.septembra  Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli „Liepupe 28”-12 (kadastra Nr. 6660 900 0343) ar kopējo platību 55 kv.m un 

daudzdzīvokļu mājas un zemes 550/11042 kopīpašuma domājamās daļas. 

 

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa, „Liepupe 28”-12 , kopīpašuma 

550/11042 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nosacīto cenu Ls 3 000 (trīs 

tūkstoši latu). 

2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 28”-12, un kopīpašuma 550/11042 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniecei [..]. 

 

Lēmums Nr.475. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

34. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala „Kaktiņi”, 

Salacgrīvas pagastā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

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

ceturtās daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 325 „Par 

nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] 2012.gada 9.septembrī ir samaksājis nekustamā īpašuma 

„Kaktiņi”, kadastra Nr. 6672 009 0183 nosacīto cenu Ls 640 (seši simti četrdesmit lati), saskaņā 

ar 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Kaktiņi” pārdošanu par 

nosacīto cenu Ls 640 (seši simti četrdesmit lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], 

personas kods [..]. 

 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 



Lēmums Nr.476. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas pagastā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmuma Nr.354 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas 

pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 5.§) pielikuma Nr.1 „Nekustamā 

īpašuma „Mednieki 1” dz. Nr.4 Salacgrīvas pagastā, izsoles noteikumi” 6.13.1.punktu un 

2012.gada 11.septembra Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr. 18, saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, 

S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, 

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

 

1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma -„Mednieki 1” dz. Nr.4 Salacgrīvas pagastā, 

izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.477. Izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

36. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4, 

Salacgrīvas pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20. jūnija lēmumu Nr.324 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1”, dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas 

pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.8; 32.§) un ņemot vērā 2012.gada 26.septembra 

lēmumu Nr. 477 ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dzīvoklis Nr.4, Salacgrīvas 

pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu” (protokols Nr.12; 35.§), likuma „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums” 32.panta pirmo daļu, pamatojoties uz 2012.gada 19.septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

  

1. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4 „Mednieki 1”, Salacgrīvas pagastā 

(kadastra Nr. 6672 900 0284), kas sastāv no dzīvojamās platības 42 kv.m platībā, 

kopīpašuma 420/3581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas kūts ar 

virsbūvi un zemes – izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt izsoles sākumcenu - Ls 240 (divi simti četrdesmit latu). 

 

Lēmums Nr.478. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

37.§ 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu „Ataugas” – 1 un 

„Ataugas” – 2, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, izsoles rīkošanu, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

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

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu”3.pantu, ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK 



LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 

veikto nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Ataugas” - 2 tirgus novērtējumu 2012/188 un dzīvokļa 

„Ataugas” - 1 tirgus novērtējumu 2012/194, saskaņā ar Attīstības un Finanšu komiteju 

2012.gada 19. septembra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus - 

1.1. dzīvokli „Ataugas” – 1, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 0289, kas sastāv no 

dzīvokļa (52,1 kv.m platībā) un 521/2446 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes; 

2.2. dzīvokli „Ataugas” – 2, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 0283, kas sastāv no 

dzīvokļa (52,3 kv.m platībā) un 523/2446 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. apstiprināt izsoles sākumcenu ; 

3.1. dzīvoklim „Ataugas ” - 1 – 130 Ls (viens simts trīsdesmit lati); 

3.2. dzīvoklim „Ataugas” – 2 – 100 Ls (viens simts lati). 

 

Lēmums Nr.479. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

38. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Āpškalni”, Salacgrīvas 

pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2012.gada 20.martā saņemto [..], apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/203), konstatēja, ka: 

1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagasta, 

„Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 0168, nodošanu atsavināšanai; 

1.2. uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – 

zemes gabalam Salacgrīvas pagastā, „Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 0168 (1,22ha platībā), 

nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 9521. 

1.3. Uz zemes vienības ar kadastra apz. 6672 009 0168, atrodas [..] piederoša ēka ar 

kadastra apz. 6672 009 0168 001 – dzīvojamā māja, ēku (būvju) īpašumtiesības nostiprinātas 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0048 8665. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.
1
 panta pirmo daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma„Par valsts un pašvaldību finansu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, SIA „Birzes nams”, NMK 

LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 

veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2012/190) vērtējumu un balstoties uz 2012.gada 19.septembra 

Finanšu un Attīstības komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 



2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu „Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 0168 (1,22ha platībā). 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 0168 (1,22ha 

platībā) nosacīto cenu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati). 

2.3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Āpškalni”, kadastra Nr. 6672 009 0168, 

atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.480. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

39. § 

Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.
1
 pantu, likumu „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pantu, lai nodrošinātu vienotu īres maksas 

noteikšanas kārtību, ņemot vērā 2012.gada 19.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēdes 

atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

1. Noteikt sekojošu dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamām telpām Salacgrīvas novada 

domes īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem 

un dzīvojamām telpām: 

1.1. labiekārtotos dzīvokļos – Ls 0.16 par m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa Ls 0.025, 

apsaimniekošanas izdevumu daļa Ls 0.135 

1.2. daļēji labiekārtotos dzīvokļos – Ls 0.14 par m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa Ls 

0.015, apsaimniekošanas izdevumu daļa Ls 0.125 

1.3. dzīvokļos bez labierīcībām – Ls 0.10 par 1m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa Ls 

0.01, apsaimniekošanas izdevumu daļa Ls 0.09 

2. Noteikt sekojošu telpu īres maksu dzīvojamām telpām Salacgrīvas novada domes 

īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un 

dzīvojamām telpām, kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss Ls 0.02 par m2 mēnesī, tai 

skaitā peļņas daļa Ls 0, apsaimniekošanas izdevumu daļa Ls 0.02. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājās, kurās uz pārvaldīšanas līguma pamata dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic pārvaldnieks, apsaimniekošanas izdevumu maksas 

daļu īrnieks maksā dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulcē pieņemtu lēmumu, slēdzot līgumu ar pārvaldnieku. 

4. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai 

maksājami šādi obligātie maksājumi: 

4.1. dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes 

nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas 

atrodas uz citam īpašniekam piederošās zemes; 

4.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. 

 

Lēmums Nr.481.  

 

40. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs - sabiedrībai”  projekta „Braucam mazajās 

upēs” realizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs - sabiedrībai” 2012.gada 3.septembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-

16.2/666) par to, ka LAD Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības 

stratēģiju īstenošana’’ ietvaros ir atbalstījusi iesniegto biedrības projektu „Braucam mazajās 

upēs”, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr. 124 „Par 



biedrības „Mēs – sabiedrībai” projekta „Braucam mazajās upēs” līdzfinansēšanu” (protokols 

Nr.3; 35.4.§) un 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 830.90 (astoņi simti trīsdesmit lati 90 santīmi) apmērā, 

projekta „Braucam mazajās upēs” realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 

2012.gada 31.decembrim. 

2. Biedrībai „Mēs - sabiedrībai” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas vārdu, regulāri informēt 

domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

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

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.482. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

41. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar sieviešu 

basketbola komandas iesaistīšanos biedrībā 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” prezidenta [..] 2012.gada 

13.septembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 711) par to, ka biedrībā „Basketbola klubs 

Salacgrīva” iesaistījusies sieviešu basketbola komanda, un, lai šī komanda varētu startēt 

Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgā, saskaņā ar 2012.gada 17.septembra Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” sieviešu basketbola komandu ar Ls 

440 (Četri simti četrdesmit lati 00 santīmi), lai basketbola komanda varētu startēt 

Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgā. 

2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par piedalīšanos sporta pasākumos 

un sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.483. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

42. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja [..] 2012.gada 

11.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-11/697) par kora „Dvēseles dziesma” koncertbrauciena 

maršruta maiņu, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

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

17.08.2011., lēmums Nr.432 un 25.04.2012., lēmums Nr.214), saskaņā ar 2012.gada 17.septembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 



1. Atbalstīt biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienu uz Vācijas pilsētu Weinhemu  

ar Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti  lati 00 santīmi). 

2. Biedrībai „Dvēseles dziesma” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par savas darbības aktivitātēm. 

3. Slēgt vienošanos pie līguma Nr.3-25.3/77, kas parakstīts 10.02.2012. ar biedrību 

„Dvēseles dziesma” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites 

iesniegšanu, par koncertbrauciena maršruta maiņu. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr.48 „Par finansiālu 

atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz sadraudzības pilsētu 

Handevitu Vācijā” (protokols Nr.2; 47.§). 

 

Lēmums Nr.484. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

43. § 

Par projekta „Radošo literāro darbnīcu organizēšana Salacgrīvas novadā” 

līdzfinansēšanu 

 

Salacgrīvas vidusskola sagatavojusi projekta „Radošo literāro darbnīcu organizēšana 

Salacgrīvas novadā” pieteikumu, kas paredzēts iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla fondā. 

Projekta mērķis ir literātu, literatūrzinātnieku un pedagogu vadībā organizēt radošas literāras 

darbnīcas Salacgrīvas vidusskolā, popularizējot latviešu literatūru un veicinot oriģināldarbu 

tapšanu. Projekta kopējās izmaksas Ls 900. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 

2012.gada 17.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 

19.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, 

D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, 

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

NOLEMJ: 

 

Salacgrīvas vidusskolas projekta „Radošo literāro darbnīcu organizēšana Salacgrīvas 

novadā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 260 (divi simti sešdesmit  lati) 

apmērā. 

 

Lēmums Nr.485. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44. § 

Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

(ziņo A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 17.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2012.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-10 

(D.Martinsone, G.Šmits, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, S.Kuka, Ž.Andže balsojumā 

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

darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ : 

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto 

vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” pašvaldības finansēto vadītāja 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas: 



4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu 

Nr.4.1.  

4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.4.2.  

5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.  

6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.6.  

7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas: 

7.1.  pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.7.1. 

7.2. valsts mērķdotācijas finansēto direktora stundu vadīšanas tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.7.2. 

8. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu 

Nr.523 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.12; 51.§), 2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr.587 „Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.523 „Par Salacgrīvas novada domes 

izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”” (protokols Nr.13; 38.8.§), 2011.gada 

16.novembra lēmumu Nr.644 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 

21.septembra lēmumā Nr.523 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju 

darba algas apstiprināšanu”” (protokols Nr.14; 53.4.§), 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 72 

„Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.523 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”” (protokols 

Nr.2; 71.§), 

9. Lēmums piemērojams ar 01.09.2012. 

 

Lēmums Nr.486. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības 

iestādēm 

(ziņo D.Martinsone) 

 

Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā 

Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, 

Salacgrīvas novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu 

izglītības programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības 

programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, valsts mērķdotāciju sadales 

projektiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.gada 

01.septembra līdz 30.novembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā (pielikums Nr.1). 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai no 2012.gada 01.septembra līdz 30.novembrim, iestrādājot attiecīgās iestādes 

budžetā (pielikums Nr.2). 



3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu 

izglītības pedagogu darba samaksai, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, 

valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales 

projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā (pielikums Nr.3). 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes 

budžetā (pielikums Nr.4). 

 

Lēmums Nr.487. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

46. § 

Par noteikumu "Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu un interešu kolektīvu 

vadītāju un koncertmeistaru darba samaksu" apstiprināšanu 

(ziņo D.Martinsone) 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti 

balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, 

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju,  interešu 

kolektīvu vadītāju, koncertmeistaru un kora mākslinieka darba samaksu” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējošu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.janvāra lēmumu 

Nr.70 “Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu un interešu kolektīvu 

vadītāju un koncertmeistaru darba samaksu”” (protokols Nr. 1, 70.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī. 
 

 

Lēmums Nr.488. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

47. § 

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

 

1. Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2012.gada 17.septembrī, reģ. Nr. 3-16.1/718) par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa īpašuma [..] dāvināšanu pašvaldībai, bez tam iesniegumā minēts, ka [..] īpašumtiesības 

uz iepriekš minēto dzīvokļa īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā, un izteikts lūgums 

pašvaldībai to veikt par saviem līdzekļiem. Izskatot [..] iesniegumu tika konstatēts:  

1.1. saskaņā ar 2008.gada 26.februāra mantojuma apliecību [..] ir dzīvokļa īpašuma [..] 

kadastra Nr.[..] un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 742/2488 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes tiesiskais valdītājs; 

1.2. ar 2012.gada 8. aprīļa Sociālā dienesta lēmumu Nr. 10-11/556 [..] ievietota ilgstošās 

sociālās aprūpes iestādē [..]; 

1.3. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo mantu, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.  

1.4. atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība ir 1663 

Ls. 

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

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

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

vērā [..] iesniegumu par dzīvokļa īpašuma dāvināšanu pašvaldībai, 2012.gada 19.septembra 



Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, 

G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, 

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

NOLEMJ: 

 

  1.  Pieņemt dāvinājumā no [..], personas kods [..] dzīvokļa īpašumu – [..], kadastra Nr.[..] 

un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 742/2488 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes, un noslēgt dāvinājuma līgumu viena mēneša laikā no dienas, kad [..] 

īpašumtiesības uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu ir reģistrētas zemesgrāmatā. 

 2. Uzdod nekustamā īpašuma nodaļai veikt dzīvokļa [..] reģistrēšanu īpašumu 

zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda. 

 3. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, reģistrāciju 

zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumu un citu dokumentu kārtošanai nepieciešamās izmaksas, 

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

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

 

Lēmums Nr.489. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

48. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

48.1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr.237 „Par 

izmaiņām Ainažu pilsētas zemes komisijas sastāvā” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām” 2.
1 

pantu, atklāti balsojot „PAR”-12 

(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, 

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

novada dome NOLEMJ: 

  

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmuma Nr.237 „Par izmaiņām 

Ainažu pilsētas zemes komisijas sastāvā” 1.1.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„Komisijas priekšsēdētājs: zemes lietu speciāliste Guna Paegle, personas kods [..].” 

 

Lēmums Nr.490.  

 

48.2. § 

Par adreses maiņu palīgēkām Salacgrīvas pagastā 

 

Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] un [..], dzīvojošas [..] 2012.gada 20.septembrī Salacgrīvas 

novada domē saņemto (reģ.nr. 3-16.1/735) 20.09.2012. iesniegumu par adreses maiņu 

palīgēkām Salacgrīvas pagastā, kā arī Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu 

biroja 2012.gada 27.jūlija vēstuli Nr.10-02/154528-1/1 „Par saimniecības ēku Salacgrīvas 

novada, Salacgrīvas pagasta „Šķīsteru Priednieki”” un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra 

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

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

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

projektu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

Mainīt palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi no: Šķīsteru Priednieki, Salacgrīvas 

pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Antras, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.  



 

Lēmums Nr.491. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

48.3. § 

Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006, nekustamā 

īpašumā „Muižas parks”, Liepupes pagastā 

(ziņo D.Lejniece) 

 

1. Izskatījusi [..] Salacgrīvas novada domē saņemto 2012.gada 19.septembra iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-16.1/733) un iesniegumam pievienoto vienošanās projektu par izmaiņām 

2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006, tika konstatēts : 

1.1. ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 309 „Par 

grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006, nekustamā 

īpašumā „Muižas parks”, Liepupes pagastā” [..] iznomāta palīgēka – šķūnis ar 

kadastra apz 6660 009 1353 002 (125,30 kv.m platībā), kas atrodas uz [..] iznomātā 

zemes gabala „Muižas parks” ar tiesībām veikt ēkas pārbūvi; 

1.2. ņemot vērā to, ka palīgēka – šķūnis ir sliktā stāvoklī un tā ekspluatācija nav 

iespējama, [..] vēlas veikt šķūņa kapitālo remontu, un lūdz pašvaldību pieņemt 

lēmumu par atļauju nomniekam ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, kā arī 

nomas līguma papildnosacījumos paredzēt normu par ieguldīto līdzekļu atmaksu, 

ievērojot amortizāciju, ja nomas līgums tiek lauzts pēc pašvaldības pieprasījuma vai 

atsavināts citai personai; 

1.3. 2010. gada 8. jūnija MK noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 84.punkts nosaka, ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas 

līguma, ja nomas objekts nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai 

normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai, iznomātājs, neatlīdzinot 

nomnieka zaudējumus, atlīdzina nomnieka nepieciešamos un derīgos izdevumus, 

ievērojot Civillikuma un nomas līguma nosacījumus.    

2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 

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

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot „PAR”-

12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, 

K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atļaut [..] ieguldīt finanšu līdzekļus pašvaldības nekustamā īpašumā palīgēkā – 

šķūnī ar kadastra apz 6660 009 1353 002 (125,30 kv.m platībā), kas atrodas uz [..] 

iznomātā zemes gabala „Muižas parks”, veicot ēkas pārbūvi vai jebkurus citus 

būvdarbus, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, pirms tam 

veicamos darbus, to apjomus, plānoto ieguldījumu izdevumus rakstveidā saskaņojot 

ar pašvaldību. 

2.2. Noslēgt papildvienošanos par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas 

līguma Nr. 01/2006 saskaņā ar papildvienošanās Nr. 3 projektu (pielikums Nr. 1). 

 

 

Lēmums Nr.492. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

 



48.4. 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 

(ziņo K.Krūmiņš) 

 

Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, 

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), 

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

 

1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu 

projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā”. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 303 740.98 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

251 025.60 

(100%) 

Projekta iesniedzēja finansējums 37 653.84 (15%) 

ERAF finansējums 213 371.76 (85%) 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 52 715.38 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

N. p. k. Pasākums (projekta komponentes) 
Daudzums un 

mērvienība 

Ū1 
 Jauna urbuma izbūve t.sk. urbuma un hidrofora ēka, 

hidrofors un ģenerators 
1 kompl 

Ū2  Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 700 m 

Ū3  Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 160 m 

K1  Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija  810 m 

K2  Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 120 m 

 

4. SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas 

novada Tūjas ciemā” īstenošanas līdzfinansēšanu Salacgrīvas novada domei veikt ar 

ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 37 653,84 

LVL (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs lati 84 santīmi) apmērā. 

 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Akceptēt SIA „Salacgrīvas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 

projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta 

iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

 

Lēmums Nr.493. Pielikums uz 32 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. § 

Par saistošo noteikumu B-7 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. 

gada pamata un speciālo budžetu””" apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.un 

38.pantu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, 

J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance), „PRET” – 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.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 Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 

būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.494. Pielikums uz 14 lp. un iesniegumi uz 59 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:10. 

Kārtēja domes sēde – 2012.gada 17.oktobrī plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja      Skaidrīte Eglīte 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


