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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 

2013.gada 14.augustā          Nr. 11  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

 

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs piedalās 

2. Ivo Īstenais nepiedalās 

3. Skaidrīte Eglīte  piedalās 

4. Jānis Cīrulis piedalās 

5. Sanita Šlekone  piedalās 

6. Anda Alsberga piedalās 

7. Māris Trankalis piedalās 

8. Andris Zunde piedalās 

9. Inga Čekaļina  piedalās 

10. Gints Šmits piedalās  

11. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

12. Lija Jokste  piedalās 

13. Aija Kirhenšteine piedalās 

14. Normunds Tiesnesis piedalās 

15. Ilona Balode piedalās 
 

 

 

Domes sēdē piedalās: Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece 

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

domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma speciāliste, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, 

Maruta Pirro - Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Liene Eglīte – Salacgrīvas novada 

jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ineta 

Cīrule – Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas 

direktors, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada 

domes izglītības speciāliste, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja, Didzis 

Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada tūrisma 

informācijas centra vadītājs, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Dace 

mailto:dome@salacgriva.lv


Vilemsone – pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas 

novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 

nolikumā 

3. Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu  

4. Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.602 „Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu” 

5. Par grozījumiem 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 542 „Par 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu 

un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.193 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu” 

7. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580002913  

8. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207005109 

9. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207002432  

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

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

bezstrīda kārtībā no [..] 

12. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

13. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

14. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

15. Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmuma  Nr. 192 „Par gājēju celiņa 

ierīkošanu” atcelšanu 

16. Par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, 

„Priedkalni” 

17. Par zaudējumu atlīdzības apmēru par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašuma 

Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3” daļā 

18. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā 

19. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā uz ceļa Gāršas - Dunte 

20. Par adreses likvidēšanu telpu grupām Ainažu pilsētā Salacgrīvas novadā 

21. Par platības precizēšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā  

22. Par zemes gabala „Liedaga iela” sadalīšanu un adreses piešķiršanu Liepupes pagastā 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

25. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Zāģeri”, Ainažu pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

26. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Liepupes pagastā 

27. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā  

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

28. Par aizdevuma līguma termiņa pagarināšanu 

29. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu [..] 

30. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

31. Par 24.starptautiskās bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja Mārtiņa Vaivada un 

viņa skolotājas Laimdotas Pelšes prēmēšanu 



32. Par VIII Pasaules jaunatnes čempionāta, kurš notika 2013.gada 11.jūlijā Doņeckā, bronzas 

medaļas ieguvējas Anetes Kociņas un viņas treneres Rasmas Turkas prēmēšanu 

33. Par dalību projektā „Greenways” („Pamesto dzelzceļu piemērošana tūrismam”) 

34. Par dalību projektā „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” 

(„Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”) 

35. Par finansiālu atbalstu biedrības „Ainaži” projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” 

realizēšanai 

36.Papildus darba kārtības jautājumi: 

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

 bezstrīda kārtībā no [..] 

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

 bezstrīda kārtībā no [..] 

36.3.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580004199 

36.4.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580002803 

36.5.Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas 

 apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

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

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu  

36.7.Par nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē telpu nomas maksas apstiprināšanu  

      37.Par saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 26.jūlija 

           saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

           speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

Informācija 

1.Informācija par projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei rekonstrucija" 

realizācijas gaitu (ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora vietnieks tehniskos jautājumos 

A.Krūmiņš) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 36 

jautājumiem un 7 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-14  

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 

dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

(ziņo D.Straubergs) 
  

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas ostas pārvaldnieka Ivo Īstenā, personas 

kods [..], 2013.gada 30.jūlija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 30.jūlijā 

reģ. Nr. 3-18/189) par atbrīvošanu no Salacgrīvas novada domes deputāta amata pienākumu 

pildīšanas, kā arī pievienoto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli „Par skaidrojuma 

sniegšanu”, kurā sniegts skaidrojums, ka izvērtējot Salacgrīvas ostas pārvaldnieka amata un 

Salacgrīvas novada domes deputāta amata savienošanas pieļaujamību, birojs uzskata, ka Salacgrīvas 

novada domes deputātam saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu ir 

aizliegts savienot domes deputāta amatu ar Salacgrīvas ostas pārvaldnieka amatu.  

Ivo Īstenais ir Salacgrīvas ostas pārvaldnieks. Ostas pārvaldnieks ir valsts amatpersona 

saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 2.
3
 daļu. 

Kopš 2013.gada 17.jūnija Ivo Īstenais ir Salacgrīvas novada domes otrā sasaukuma deputāts. 

Pašvaldības domes deputāts ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.punktu. 



Uzzinot, ka 2013. gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlētajam pašvaldības deputātam 

I.Akulovam, Skultes ostas pārvaldniekam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – 

KNAB) nav pieļāvis savienot ostas pārvaldnieka amata un pašvaldības domes deputāta amatu, I. 

Īstenais nekavējoties lūdza KNAB sniegt skaidrojumu, vai I.Īstenajam, atļauts vienlaikus ieņemt 

Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka amatu un Salacgrīvas novada domes deputāta amatu. 

KNAB apstiprina I.Īstenā, iesnieguma saņemšanu 2013.gada 27.jūnijā. Vienlaikus ar šo 

iesniegumu, Ivo Īstenais informējis Salacgrīvas novada domi par savu nodomu saņemt KNAB 

skaidrojumu, kādēļ līdz atbildes saņemšanai nav uzsācis veikt pašvaldības deputāta pienākumus, 

minēto apstākļu sakarā lūdzot atzīt savu rīcību par attaisnojamu. 

2013.gada 29. jūlijā Ivo Īstenais elektroniski saņēmis iesniegumam pievienoto KNAB 

atbildi „Par skaidrojuma sniegšanu”, bez datuma un numura, dokuments elektroniski parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, parakstījusi priekšnieka pienākumu izpildītāja 

J.Strīķe, sastādījis V.Platkovs. 

Tajā, izvērtējot Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka amata un Salacgrīvas novada 

domes deputāta amata savienošanas pieļaujamību, birojs uzskata, ka I.Īstenajam kā Salacgrīvas 

novada domes deputātam saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu ir 

aizliegts savienot ieņemamo pašvaldības domes deputāta amatu ar Salacgrīvas ostas pārvaldes 

pārvaldnieka amatu. 

Saskaņā ar iesniegumu Ivo Īstenais, norāda, ka viņa, kā LR pilsoņa, kurš atbilst valsts 

amatpersonas statusam, pienākums, saņemot KNAB skaidrojumu, par to, ka ieņemu amatus, kuru 

savienošana viņam, I.Īstenajam aizliegta, ir ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 8.panta prasības, tas ir, septiņu dienu laikā iesniegt Salacgrīvas novada domei 

kā institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, 

iesniegumu, lūdzot atbrīvot viņu, I.Īsteno, no deputāta amata. 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, šī paša 3.panta trešo un ceturto daļu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms 

termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar 

deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Deputāts var iesniegt 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ. 

Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir 

jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku 

rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā 

deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3. un 4. punktu,  šī panta otro 

daļu, pašvaldības dome pieņem individuālos aktus un citus lēmumus. Pašvaldības lēmumiem 

jāatbilst Satversmei, likumam „Par pašvaldībām”  un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta 

noteikumiem. 

Ivo Īstenā iesniegums saņemts, kad kārtējā Salacgrīvas novada domes sēde sasaukta 

2013.gada 14.augustā.  

Minētā Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma kārtība 

neparedz jautājuma izskatīšanas atlikšanu. 

Ivo Īstenā iesniegumā, tam pievienotajā materiālā minēti fakti un apstākļi, kuru vērtējumam, 

lai panāktu tiesisku, taisnīgu un efektīvu jautājuma izskatīšanu un izlemšanu nepieciešama 

informācija, kuras iegūšanas pienākums uzlikts domei. No Ivo Īstenā iesnieguma, tam pievienotajā 

materiāla Salacgrīvas novada domei kļūst zināmi fakti, jeb rodas pamats uzskatīt, ka šādi fakti 

varētu būt, pamatojoties uz kuriem saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs 

administratīvais akts. Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmā un otrā daļa lēmuma 

pieņemšanai vispārējā kārtībā paredz mēnesi, ar iespēju pagarināt to uz laiku, ne ilgāku par četriem 

mēnešiem, vai ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā, līdz gadam. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Ivo 

Īstenā iesniegumu un pievienoto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli „Par 

skaidrojuma sniegšanu”, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 



Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputātā Ivo Īstenā, personas kods [..], 

pilnvaras uz Ivo Īstenā iesnieguma pamata. 

2. Lūgt Salacgrīvas ostas pārvaldei pārbaudīt Ivo Īstenā iesniegumā, tam pievienotajā materiālā 

minētos faktus un apstākļus, par pārbaudes rezultātiem iesniegt ziņojumu līdz 2013.gada 

31.decembrim. 

 

Lēmums Nr.351. Iesniegumi uz 13 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 

nolikumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 99.
1
 pantu, kā arī ņemot vērā Limbažu novada pašvaldības 16.07.2013. vēstuli Nr. 

4-13.3/13/670 „Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības 

padomes nolikumā”, 01.08.2013. vēstuli Nr. 4-13.3/13/777, 2013.gada 5.augusta Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot 

PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma 

grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.352. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, saskaņā ar 2013.gada 7.augusta 

Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 

komisijas sastāvu: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Aivars 

Krūmiņš; 

1.3. Komisijas locekļi : 

1.3.1. uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

1.3.2. pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktors Juris 

Zālītis; 



1.3.3. kārtībnieks Didzis Žibals. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmuma Nr. 239 „Par Salacgrīvas 

novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas izveidošanu un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 32.4.§) 2.punktu.  

 

Lēmums Nr.353.  

 

4. § 

Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.602 „Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, 2013.gada 5.augusta Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt 2010.gada 17.novembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 602 „Par interešu  

             izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu.”   

            1.punktu.  

 

2. Izteikt lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā: „ 1.Apstiprināt interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisiju 

septiņu (7) komisijas locekļu sastāvā:  

 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Antra Paegle, Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības 

speciāliste;  

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Dace Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja; 

1.2.2. Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors; 

1.2.3. Arta Rubeze – Liepupes vidusskolas direktore; 

1.2.4. Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore; 

1.2.5. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas Mākslas skolas direktors; 

1.2.6. Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore. 

 

Lēmums Nr.354.  

 

5. § 

Par grozījumiem 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 542 „Par 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu 

un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Izglītības likuma 46., 47.pantu 

2013.gada 5.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 7.augusta 

Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 



1. Atcelt 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 542 „Par Interešu un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” 2. punktu. 

 

2. Izteikt lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā:  

 

„2.Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāvu: 

2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Sanita Šlekone. 

2.2. Komisijas locekļi:  

Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos Dita Lejniece; 

Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle.  

 

Lēmums Nr.355.  

 

 

6. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.193 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 5.augusta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izglītības 

psiholoģi Airu Briedi. 

 

2. Iecelt par Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izglītības 

psiholoģi Diānu Aldersoni.  

 

Lēmums Nr.356.  

 

 

 

7. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580002913 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], 2013.gada 31.jūlija iesniegumu (saņemts un 

reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 2.augustā ar Nr.3-16.2/583) par administratīvā 

pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr.580002913 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2013.gada 19.jūlijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks  

Gunita Bisniece, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.
10 

pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 326.ceļa zīmes 

darbības zonā noteikumu ievērošanu pa autoceļa Tallinas šosejas  ceļa posmu Salacgrīva - Ainaži 

posmā no Zaļās ielas līdz Dzeņu ielai. Ņemot vērā to, ka iepriekš minētā ceļa posma tiešā tuvumā 

notika festivāls „Positivus”, kas  ietekmēja ceļu satiksmes drošību Festivāla „Positivus” laikā, ceļa 

posmā tika izvietotas papildu zīmes par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī ierobežots 

atļautais braukšanas ātrums. Aizlieguma zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” tika uzstādītas ceļa abās 

pusēs.  



          Salacgrīvā 2013.gada19.jūlijā plkst.14:25 Salacgrīvas novadu domes kārtībnieks Gunita 

Bisniece sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580002913 (turpmāk – 

protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), 

novietošana stāvēšanai Salacgrīvā, Viļņu ielā aiz pieturas Vidusskola Tallinas virzienā labajā pusē  

326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā, tādējādi neievērojot Ministru kabineta 

2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes 

noteikumi) 135.11.apakšpunkta prasības. 

Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 135.11.apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā, kārtībnieks G.Bisniece kā 

pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.
3
 pantu noformēja administratīvā 

pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580002913. Saskaņā ar LAPK 149.
10

 panta piektās daļas 

11.punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts 

naudas sods trīsdesmit latu apmērā.  
 1.2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka š.g. 19.jūlijā, apmeklējot festivālu „Positivus” 

2013, Salacgrīvā ar automašīnu [..], neapzināti, īslaicīgi novietojusi stāvēšanai aizliegtā zonā. 

Automašīnu novietojusi tikai, lai nogādātu mantas uz festivāla telšu pilsētiņu. Tā, kā Salacgrīvā 

viesojusies reti un, sakarā ar festivālu, lielāku uzmanību pievērsusi drošībai uz ceļa  nav ievērojusi 

apstāšanās aizliedzošo zīmi. Un tā kā vietā, kur īslaicīgi novietojusi automašīnu, atradušās arī citas 

automašīnas, neiedomājusies, ka tur varētu būt aizliegts apstāties. Tā kā šis ir viņas šāda veida 

pirmais pārkāpums un to veikusi neapzināti, laikā, kad Salacgrīvu apmeklē liels skaits viesu, lūdz 

atcelt uzlikto sodu. 

1.3. Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Gunita Bisniece iepriekš minētās automašīnas 

atrašanās vietu 2013.gada 19.jūlijā plkst. 14:26 ir fiksējis ar digitālo fotokameru NIKON 

COOLPIX. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.1 un Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5) ir nepārprotami redzams, 

ka automašīna novietota stāvēšanai Salacgrīvā, Viļņu ielā aiz pieturas Vidusskola Tallinas virzienā 

labajā pusē 326.ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbības zonā, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta 

2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 135.11.apakšpunktu. 

1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms 

automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes 

noteikumi.  

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 

2013.gada 19.jūlijā iebraucot un novietojot stāvēšanai automašīnu [..] Tallinas šosejas ceļa posmā 

Salacgrīva - Ainaži posmā no Zaļās ielas līdz Dzeņu ielai aiz pieturas Vidusskola, kur bija izvietotas 

326.ceļa zīmes par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, 

par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā. Par iepriekš 

minēto pārkāpumu ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – Ls 30  naudas sods.    

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

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, 

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

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunitas 

Bisnieces 2013.gada 19.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 

580002913, un [..]iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

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

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

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

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

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

 



Lēmums Nr.357. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 

8. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207005109 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] 2013.gada 5.augusta iesniegumu (reģ. Salacgrīvas 

novada domē 05.08.2013. ar reģ. Nr.3-16.2/585) par administratīvā pārkāpuma protokola-

paziņojuma Nr. 207005109 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2013.gada 4.augustā, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona kārtībnieks Didzis 

Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 

211
3
.pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tai skaitā 

apstāšanās un stāvēšana noteikumu ievērošanu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslā, Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā. Plkst. 14:42, Salacgrīvas 

pagastā, starp īpašumiem „Meleki” un „Bērziņi” D. Žibals konstatēja, ka automašīna [..] ir 

novietota stāvēšanai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ārpus autoceļa augu 

veģetācijas zonā, ar ko automašīnas vadītājs ir pārkāpis Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās 

daļas 6.punktu, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.
3
 pantā. Pārkāpums ir 

fiksēts ar digitālo fotokameru „NIKON COOLPIX”. Ņemot vērā to, ka automašīnas 

vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar 2007.09.03. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 568 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – 

paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos noteikumu pārkāpšanu ārpus 

autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā” tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols-

paziņojums Nr. 207005109. Izvērtējot izdarītā administratīvā pārkāpuma sabiedrisko 

bīstamību, dabai nodarītā kaitējuma apmēru un citus apstākļus, kas ietekmē piemērojamā 

soda apjomu, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona D. Žibals nolēma 

automašīnas [..] vadītājam piemērot LAPK 57.
3
panta pirmā daļā paredzēto

 
naudas sodu 

septiņdesmit latu apmērā. 
1.2. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā ir noteikts: Krasta kāpu aizsargjoslā un 

pludmalē aizliegts ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus vispārējās 

lietošanas, uzņēmumu un māju ceļiem, pludmalē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas 

nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību”. Aizsargjoslu likuma 6.panta 

otrās daļas 1. punktā noteikts, ka: krasta kāpu aizsargjosla ir aizsargjosla, kuras platums ir 

atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet nav mazāks par 300  

metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, 

izņemot gadījumus, ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, 

krasta kāpu aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā 

īpaši aizsargājamos biotopus. Par iepriekš minētā likuma neievērošanu paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 57.
3 

panta pirmā daļā kur noteikts: „Par mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu 

pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē, 

vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā- uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 

piecdesmit līdz simts latiem”.. 

1.3. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka braucis ciemos caur Meleku līci uz mājām 

„Veczemji”, piestāja pašā ceļmalā, tā lai var pabraukt garām mašīna, uz ļoti īsu brīdi jo 

bērnam, kuram ir invaliditāte savajadzējās uz labierīcībām un tādejādi nespēja atgriezties 

līdz mašīnai momentāli. 

1.4. Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis Žibals 2013.gada 4.augustā plkst.14:42 

izdarīja fotouzņēmumu, kur nepārprotami redzams, ka automašīna [..] atrodas ārpus 

autoceļa, augu veģetācijas zonā uz meža zemes - Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 



aizsargjoslā. Attēla fonā saskatāma jūra, kā arī attēlā redzams, ka minētā automašīna 

neatrodas uz ceļa. Brīdī, kad veikts fotouzņēmums un stādīts administratīvā pārkāpuma 

protokols-paziņojums Nr. 207005109, nekas neliecināja, ka tuvumā būtu bijis kāds cilvēks. 

Turklāt pārkāpuma izdarīšanas vieta atrodas pavisam netālu no mājām „Veczemji”. 

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka automašīnas [..], vadītājs, 2013.gada 4. 

augustā, iebraucot un novietojot stāvēšanai automašīnu [..], Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslā Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, starp īpašumiem „Meleki” un 

„Bērziņi”, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība 

LAPK 57.
3
 panta pirmajā daļā. LAPK 57.

3
 panta pirmajā daļā paredzētais minimālais naudas 

sods ir LVL 50,00 (piecdesmit latu). Šāds pārkāpums izdarīts pirmo reizi. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287.panta pirmās daļas 1.punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita 

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

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

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2013.gada 4. augusta sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 207005109, un 

[..] iesniegto sūdzību noraidīt  

 

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

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

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

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

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
 

 

Lēmums Nr.358. Pielikumi uz 3 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

9. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207002432 

(ziņo D.Žibals) 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] 2013.gada 24.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2013.gada 26.jūlijā ar Nr.3-16.2/561) par administratīvā pārkāpuma 

protokolu-paziņojuma Nr.580002816 apstrīdēšanu, konstatēja: 

2013.gada 14.jūlijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks  

Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.
10 

pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 326.ceļa zīmes 

darbības zonā noteikumu ievērošanu pa koplietošanas ceļa posmu „Lembuži - Tūja” posmā līdz 

īpašumam „Zivtiņas”.  Iepriekš minētā ceļa posma ceļa kreisajā pusē uzstādītas aizlieguma zīmes 

Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīme Nr.803 „Darbības zona 1.6 km”, un ceļa labajā pusē -

aizlieguma zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīme Nr.803 „Darbības zona 1.3 km”, 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.  

Plkst.15:00 kārtībnieks Didzis Žibals konstatēja, ka Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 

Lembužos pie mājām/īpašuma „Ķirras”, ceļa posmā „Lembuži  - Tūja” ceļa labajā pusē aizlieguma 

zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīmes Nr.803 „Darbības zona 1.6 km” darbības zonā 

augu veģetācijas zonā ir novietota stāvēšanai automašīna [..]. Ņemot vērā to, ka minētās 

automašīnas vadītājs nebija ievērojis Ceļa satiksmes noteikumu 135.11.punktā noteiktās prasības, 

par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

 panta piektās daļas 11.punktā, D.Žibals, 

saskaņā ar LAPK  211.
3
 pantu, kas nosaka, ka pašvaldību pilnvarotas institūcijas (amatpersonas) 

kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, noformēja 

administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580002816. Administratīvā pārkāpuma 

protokols-paziņojums sastādīts saskaņā ar 2006.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.182 

 



„Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu 

apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” nosacījumiem. 

Kārtībnieks D.Žibals nolēma augstāk minētā transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas 

pārkāpuma izdarīšanas vietā, piemērot LAPK 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā paredzēto naudas 

sodu 30,- LVL  (trīsdesmit latu) apmērā.   

Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ar automašīnu piebraukusi no Tūjas puses un 

novietojusi ceļa kreisajā malā. Iebraucot šajā ceļa posmā neesot bijusi uzstādīta ceļa zīme Nr. 326. 

Vēlāk, saņemot administratīvā pārkāpuma protokolu, papildus pārbaudījusi šo ceļa posmu un 

pārliecinājusies, ka ceļa zīme Nr. 326 ir uzstādīta satiksmei tikai vienā virzienā no Lembužiem uz 

Tūju, nevis virzienā kādā braukusi autovadītāja [..]. Persona apgalvo, ka sods ir piespriests 

nepamatoti, kā papildus apliecinājumu uz 326.ceļa zīmes neesamība norādījis arī tas, ka tieši tādā 

pašā veidā bija novietotas ļoti daudzas citas automašīnas, viņa saka, ka nevarētu būt, ka tik daudz 

autovadītāju neievērojot ceļa zīmes, jeb ignorē ceļu satiksmes noteikumus. 

Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Didzis Žibals veicot kontroli, brauca no Liepupes 

puses uz Lembužiem, kur Lembužos ar digitālo fotoaparātu NIKON COOLPIX fiksēja ceļa zīmes 

Nr. 326  un papildzīmes Nr. 803 „Darbības zona 1.6 km” ceļa labajā un kreisajā pusē plkst. 14:11. 

Automašīna [..] bija novietota Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Lembužos pie mājām/īpašuma 

„Ķirras”. Ceļa zīme Nr. 326  pie nekustamā īpašuma Zivtiņu stāvlaukuma netika fiksēta. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287.panta pirmās daļas 2. punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

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

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas Didža Žibala 2013.gada 14.jūlijā 

sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580002816, un izbeigt lietu. 

 

Lēmums Nr.359. Pielikumi uz 5 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

          Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2013. gada 7.augusta atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..]nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 32.17, tai skaitā: pamatparādu Ls 29.63 

un nokavējuma naudu Ls 2.54, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 

citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas 

atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka 

nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas 

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, 

kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu 

laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 



Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

 

Lēmums Nr.360.  

 

11. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2013. gada 7.augusta atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 58.00, tai skaitā: pamatparādu Ls 44.14 

un nokavējuma naudu Ls 13.86, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 

citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas 

atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka 

nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas 

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, 

kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu 

laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

Lēmums Nr.361.  

 

12. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

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

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

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

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 7.augusta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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



   

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.362. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

13. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

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

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

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

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 7.augusta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

   

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.363. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

14. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

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

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

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

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu 

saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 7.augusta Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

   



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.364. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmuma  Nr. 192 „Par gājēju celiņa 

ierīkošanu” atcelšanu 

(ziņo D.Lejniece, K.Ķemers) 

 

Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 192 „Par 

gājēju celiņa ierīkošanu” nesatur visas Administratīvā procesa likuma 67.panta sastāvdaļas, kā arī 

ievērojot to, ka administratīvais akts vēl nav stājies spēkā, t.i., nav paziņots adresātam, saskaņā ar 

2013.gada 7.augusta attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 192 „Par gājēju celiņa 

ierīkošanu” (protokols Nr. 5; 38.§)  

 

Lēmums Nr.365.  

 

16. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, 

„Priedkalni” 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk tekstā – 

Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, nekustamā 

īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”, kadastra apzīmējums 6660 007 0040 

8008, 1,5m platumā un 56,5m garumā, t.i., 84,75 m
2 

platībā ir paredzēts gājēju celiņš Nr.27.  

Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000061732, nekustamais īpašums „Priedkalni”, īpašuma 

kadastra Nr. 6660 007 0040, kā kopīpašniekiem pieder [..].  

  Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000061732, nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes 

pagasta, „Priedkalni”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0040 8008, uz kuru 

paredzēts ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr. 27, ir kopīpašnieces [..] 

lietojumā un valdījumā. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Civillikuma 1068.panta nosacījumiem, neviens 

atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu 

tiesībām, nepieciešama visu kopīpašnieku saskaņojums gājēju celiņa ierīkošanai. 

Saskaņā ar 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības 

veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma 

lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 4.punkta 

nosacījumiem, īpašniekam tiek atlīdzināti zaudējumi, kas saistīti ar īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumu, kas tiek izmaksāta kā vienreizēja atlīdzība par platību, ko aizņem gājēju celiņš. 

Vienreizējās atlīdzības apmēru nosaka kadastrālās vērtības apmērā par gājēju celiņa aizņemto 

platību. Ņemot vērā to, ka izveidojamais gājēju celiņš tiks ierīkots nekustamā īpašumā Salacgrīvas 



novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”, kadastra apzīmējums 6660 007 0040 8008, 1,5m platumā 

un 56,5m garumā, t.i., 84,75 m2 platībā, un 2013.gada 14.augusta lēmuma Nr.366 „Par gājēju celiņa 

ierīkošanu nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”” pieņemšanas 

dienā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 6,06 (seši lati un 6 santīmi) iepriekš minēto 

nekustamā īpašuma kopīpašniekiem kopējā izmaksājamā vienreizējā atlīdzība par platību, ko 

aizņems gājēju celiņš ir Ls 6,06 (seši lati un 6 santīmi). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, 

kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar 

gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu, Salacgrīvas novada domes attīstības un finanšu komitejas 

2013.gada 7.augusta sēdes lēmumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

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

 

ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.27 nekustamā īpašumā Salacgrīvas 

novada, Liepupes pagasta, „Priedkalni”, kadastra apzīmējums 6660 007 0040, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējums 6660 007 0040 8008, 1,5m platumā un 56,5m garumā, t.i., 84,75 m2 platībā, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

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.366. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

17. § 

Par zaudējumu atlīdzības apmēru par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašuma  

Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3” daļā 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un 

ierīkot gājēju celiņu.  Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk tekstā – 

Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, starp 

nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta „Ieviņas”, īpašuma kadastra Nr. 6660 

003 0290, un nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta „Ābolnieki 3”, īpašuma 

kadastra Nr. 6660 003 0291, 1,5m platumā, 32,5m garumā, t.i., 48,75 m
2 

platībā ir paredzēts gājēju 

celiņš Nr.14. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 

„Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas 

saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu Salacgrīvas novada dome 2013.gada 24.aprīlī 

pieņēma lēmumu Nr. 190 „Par gājēju celiņa ierīkošanu”, ar kuru nolemts ierīkot Teritorijas 

plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.14 starp nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada Liepupes 

pagasta „Ieviņas”, un nekustamo īpašumu Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3”. Gājēju celiņu paredzēts 

ierīkot pa iepriekš minēto nekustamo īpašumu kopējo robežu 1,5 m platumā, 32,5m garumā, t.i., 

48,75 m
2 

platībā.   

Nekustamais īpašums Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3”, īpašuma 

kadastra Nr. 6660 003 0291, uz kura daļas paredzēts ierīkot Teritorijas plānojumā noteikto gājēju 

celiņu Nr.14, pieder [..]. Personas īpašumtiesības uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu ir 

nostiprinātas Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 370.  



Saskaņā ar 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības 

veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma 

lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 11.punkta 

nosacījumiem, triju mēnešu laikā pēc lēmuma par gājēju celiņa ierīkošanu pieņemšanas vietējā 

pašvaldība noslēdz ar īpašnieku vienošanos, kurā paredz zaudējumu atlīdzības apmēru par konkrēto 

gājēju celiņu, zaudējumu segšanas kārtību un termiņus, kā arī gājēju celiņa apsaimniekošanas 

kārtību. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 5.jūnija vēstuli Nr. 3-

16.1/354 [..] tika nosūtīts Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 190 „Par 

gājēju celiņa ierīkošanu”, kā arī personai tika lūgts līdz 2013.gada 5.jūlijam rakstveidā informēt 

pašvaldību par iespējamību noslēgt vienošanos par gājēju celiņa ierīkošanu, lai pašvaldība varētu 

sagatavot un nosūtīt personai izskatīšanai līguma projektu par gājēju celiņa ierīkošanas un 

apsaimniekošanas kārtību. Uz iepriekš minēto vēstuli Salacgrīvas novada dome nav saņēmusi [..] 

atbildi. 

Nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Ieviņas”, īpašuma kadastra Nr. 

6660 003 0290, uz kura daļas paredzēts ierīkot Teritorijas plānojumā noteikto gājēju celiņu Nr.14, 

īpašniece iesniegusi pašvaldībā atbildes vēstuli, kurā norādīts, ka vēlas noslēgt vienošanos par 

gājēju celiņa ierīkošanu. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.jūlija vēstuli Nr. 3-16.1/354 [..] tika uzaicināts 

uz Salacgrīvas novada domes finanšu komitejas sēdi 2013.gada 7.augustā. Uz finanšu komitejas 

sēdi persona nav ieradusies. 

Saskaņā ar 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības 

veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma 

lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 4.punkta 

nosacījumiem, īpašniekam tiek atlīdzināti zaudējumi, kas saistīti ar īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumu, kas tiek izmaksāta kā vienreizēja atlīdzība par platību, ko aizņem gājēju celiņš. 

Vienreizējās atlīdzības apmēru nosaka kadastrālās vērtības apmērā par gājēju celiņa aizņemto 

platību. Ņemot vērā to, ka izveidojamais gājēju celiņš tiks ierīkots pa nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Ieviņas”, un nekustamo īpašumu Liepupes pagasta, 

„Ābolnieki 3”, kopējo robežu 1,5 m platumā, 32,5m garumā,  gājēju celiņš aizņems 48,75 m
2 

platību nekustamā īpašumā „Ābolnieki”, un  2013.gada 24.aprīļa lēmuma Nr. 190 „Par gājēju celiņa 

ierīkošanu” pieņemšanas dienā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 85,80 (astoņdesmit pieci  

lati un 80 sant.). Ņemot vērā iepriekš minēto nekustamo īpašumu Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3” 

un „Ieviņas” īpašniekiem izmaksājamā vienreizējā atlīdzība par gājēju celiņa kopējo aizņemamo 

platību (platību precizējot pēc gājēju celiņa noteikšanas dabā, to kadastrāli uzmērot), ir Ls 85,80 

(astoņdesmit pieci lati un 80 sant.). 

Nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3”, īpašnieks nav 

iesniedzis pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu, ka īpašniekam var rasties zaudējumi gājēju 

celiņa ierīkošanas dēļ. Ņemot vērā to, ka gājēju celiņu ierīkos un apsaimniekos pašvaldība, 

atbilstoši 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un 

apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 6.punkta 

nosacījumiem, īpašnieks nevar prasīt ar gājēju celiņa apsaimniekošanu saistīto zaudējumu atlīdzību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, 

kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar 

gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjoslā” 12.punktu, 2013.gada 7.augusta attīstības un finanšu komiteju 

atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izmaksāt nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada Liepupes pagasta, „Ābolnieki 3” 

īpašniekam zaudējumu atlīdzību Ls 42,90 (precizējot atlīdzības apmēru pēc gājēju celiņa 

noteikšanas dabā, to kadastrāli uzmērot), kas saistīta ar īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu par 

Teritorijas plānojumā paredzētā gājēju celiņa Nr. 14 ierīkošanu nekustamā īpašumā Liepupes 



pagasta „Ābolnieki 3”, īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0291, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējums 6660 003 0291. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto zaudējumu atlīdzību izmaksāt viena mēneša laikā no 

vienošanās noslēgšanas par gājēju celiņa ierīkošanu.  

3. Noteikt, ka pašvaldība ierīkos gājēju celiņu un apsaimniekos to.  

 

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.367. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

18. § 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā 

(ziņo J.Cīrulis, A.Ilgavīzis) 

A.Ilgavīzis informē, ka dabā nav robežzīmes, tādēļ nav iespējams precīzi noteikt ceļa robežas. 

J.Cīrulis jautā, vai šajā brīdī tas ir svarīgi? 

A.Ilgavīzis norāda, nav iespējams noteikt, kuru nekustamo īpašumu īpašniekiem sūtīt brīdinājumus 

par nelikumīgi uzstādīto barjeru nojaukšanu. 

J.Cīrulis norāda, ka barjeras izvietotas uz pašvaldības ceļa, tādēļ iespējams nojaukt bez 

brīdinājuma, lai policija interesējas, kurš ir vainīgais. Viņaprāt, jāinformē īpašnieki, ja viņi 

neatsaucas – tad pašvaldībai barjeras jānovāc. 

D.Straubergs aicina deputātus atgriezties pie sagatavotā lēmumprojekta, un vērš uzmanību, ka pēc 

neilga laika zīme būs jāpārtaisa, iekļaujot informāciju par eiro. 

D.Lejniece norāda, ka pagaidām Ministru kabineta noteikumos un attiecīgi Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā ir iekļauts latos.  

D.Žibals informē, ka šīs zīmes uzstādīšana ir aktuāla vasaras sezonā. Izsaka priekšlikumu zīmi 

uzstādīt nākošā gada pavasarī. 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus izteikt priekšlikumus. 

M.Trankalis izsaka viedokli, ka sezonas beigās nav lietderīgi uzstādīt zīmi, kura nākošā gada 

sākumā būs jāmaina eiro ieviešanas dēļ. 

 Citu priekšlikumu nav. 

 

Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 

2014.gada februāra domes sēdē.  

 

Lēmums Nr.368. Lēmumprojekts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

19. § 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā uz ceļa Gāršas – Dunte 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Pamatojoties uz SIA „Minhauzena pasaule” 2013.gada 4.jūlijā Salacgrīvas novada domē 

saņemto iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/514) un pamatojoties uz 2013.gada 7.augusta Attīstības 

jautājumu komitejas atzinumu par satiksmes organizāciju uz ceļa „Gāršas - Dunte”, balsojot PAR- 

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

Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 



1. Atļaut SIA „Minhauzena pasaule” uzstādīt uz ceļa „Dunte – Gāršas” aizlieguma zīmi Nr.306 

„Kravas automobiļiem braukt aizliegts”  un  papildzīmi Nr.801 „Attālums līdz objektam 400 

m”  krustojumā ar ceļu A 1, aizlieguma zīmi Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts”  

un  papildzīmi Nr.801 „Attālums līdz objektam 300 m”  krustojumā ar ceļu  „Dzirnavas – 

Rūķīši’’, aizlieguma zīmi Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts”  krustojumā ar ceļu 

„Krastkalni – Jūrmalnieki” un ceļa zīmi Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts”   SIA 

„Minhauzena pasaule” teritorijā aiz stāvlaukuma  atbilstoši pielikumam Nr.1.  

 

2. Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam saskaņot 

zīmju uzstādīšanas shēmu VAS „Latvijas valsts ceļi” Limbažu nodaļā.  

 

Lēmums Nr.369. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

20. § 

Par adreses likvidēšanu telpu grupām Ainažu pilsētā Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2013.gada 22.jūlija 

vēstuli par dzīvojamās mājas Ainažos, Valdemāra ielā 23 telpu grupu adrešu precizēšanu, kā arī 

konstatēto faktu, ka dzīvojamā māja Ainažos, Valdemāra ielā 23 ir vienģimeņu dzīvojamā māja un 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 7.augusta 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, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt dzīvojamā mājā Ainažos, Valdemāra ielā 23 (kadastra apzīmējums 6605 

001 0060 001) telpu grupas no Nr.1. līdz Nr.7. 

2. 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.370. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

21. § 

Par platības precizēšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz SIA „AREAL GEO” sertificēta mērnieka Ināras Kokinas 2013.gada 

29.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/567) par zemes gabalu 

Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā platību precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā, kā arī 

Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 7.augusta sēdes atzinumu un saskaņā ar 

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 

pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt zemes gabalu Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā faktiskās platības: 

1.1. „Mierlauki 1” (kadastra apzīmējums 6660 008 0105) – 1,94 ha. 

1.2. „Mierlauki 2” (kadastra apzīmējums 6660 008 0106) – 4,69 ha. 



1.3. „Mierlauki 3” (kadastra apzīmējums 6660 008 0107) – 6,87 ha. 

2. 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.371. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par zemes gabala „Liedaga iela” sadalīšanu un adreses piešķiršanu Liepupes pagastā 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.13.47§, ar kuru 

zemes gabals Liepupes pagastā „Liedaga iela” atzīts par pašvaldībai piekritīgu, 1993.gada 

26.augusta pieņemšanas-nodošanas aktu, ar kuru transformatora apakšstacijas ēka nodota Liepupes 

pagasta Tautas deputātu padomei un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 

2013.gada 7.augusta 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 un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Liedaga iela” (kadastra 

Nr.6660 003 0413) zemes gabalu 0,0430 ha platībā (platība precizējama pēc zemes 

gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 0,0430 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

kods 1201.  

3. Piešķirt atdalāmajam zemes gabalam 0,0430 ha platībā un uz tā esošai transformatora 

apakšstacijas ēkai adresi: Liedaga iela 16, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 

novads. 

4. Atcelt 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.21 „Par zemes gabala „Liedaga iela” sadalīšanu 

un adreses piešķiršanu” Liepupes pagastā (protokols Nr. 1; 21.§). 

 

Lēmums Nr.372. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

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

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

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

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2013.gada 7.augusta 



Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajam zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata; 

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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.373. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

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

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

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

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. Punktu, saskaņā ar 2013.gada 7.augusta 

Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošo zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu [..]  ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata; 



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

vienībām. 

 

Lēmums Nr.374. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

25. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Zāģeri”, Ainažu pagastā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.jnvāra lēmumu Nr. 11 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2013.gada 23.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma izsoles protokolu Nr.14 un to, 

ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma „Zāģeri”, kadastra Nr. 6605 502 0010 izsolē nosolīto 

augstāko cenu - Ls 2450 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati), saskaņā ar 2013.gada 7.augusta 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

cenu Ls 2450 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.375. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

26. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Liepupes pagastā 

[..] 

Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, uzdot speciālistiem 

sagatavot jautājumu uz septembra komiteju sēdēm. 

 

Lēmums Nr.376. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

27. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā  iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums, Liedaga ielā 11A, kadastra Nr. 6660 003 0489, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0423 (1000 kv.m platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes 

lēmumu (protokols Nr.13 § 48). 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, un ņemot vērā 2013. gada 7. 

augusta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 



 

2.1. Saskaņā ar [..] 2013.gada 24.jūlijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. 

Nr.3-16.1/553) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļas Liedaga ielā 11A ar kadastra 

apz. 6660 003 0423 iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu 

no iepriekš minētā zemes gabala (245 kv.m platībā), saskaņā ar  pielikumu Nr. 1.  

2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajiem zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 5,- (pieci) lati gadā. 

2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņu vajadzībām. 

 2.4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri un līguma darbības 

termiņu 5 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.377. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

28. § 

Par aizdevuma līguma termiņa pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī izvērtējot 

2013.gada 30.septembra [..] iesniegumu ar lūgumu pagarināt ar 2008.gada 27.maija aizdevuma 

līgumu Nr. 3-25.3/139 piešķirtā aizdevuma atmaksas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, un 

ņemot vērā 2013.gada 7.augusta finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

PRET - nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas domes 2008.gada 21.maija lēmumu Nr. 193 

„Par aizdevuma piešķiršanu no Salacgrīvas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda” [..] piešķirtā 

aizdevuma no Salacgrīvas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda aizdevuma atmaksas termiņu 

līdz 31.12.2014. 

2. Slēgt vienošanos pie 2008.gada 27.maija aizdevuma līguma Nr. 3-25.3/139 par aizdevuma 

atmaksas termiņa un naudas atmaksas grafika izmaiņām, [..]. 

 

Lēmums Nr.378. Skaidrojums uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

29. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu [..] 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..], kuru pārstāv komersants [..],  2013.gada 26.jūlija 

iesniegumu (Reģ.Nr.3-16.2/565), 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 [..] iesniedzis iesniegumu un tam 

pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības kopija; Valsts 

ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu un iepriekšējā gada 

ienākumu deklarāciju.  

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 2013.gada 7.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 



Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

izsniegt uz pieciem gadiem [..] speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā 

iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

 

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.379. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

30. § 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības 

nolikums” 113.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 7.augusta atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā no Jeļenas Daņiļenko un Vitālija Daņiļenko [..] koncertflīģeli Estonia 

EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) vērtībā. Dāvinājums tiek nodots 

Pašvaldībai tā izmantošanai Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivālā, kā arī citos kultūras 

pasākumos. 

2. Pieņemt dāvinājumā no nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” (Reģ. 

Nr.40008114048, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013) LVL 1500 (viens 

tūkstotis pieci simti latu). Dāvinājums izlietojams 4.Starptautiskajam Salacgrīvas klasiskās 

mūzikas festivālam un tā ietvaros notiekošajām meistarklasēm Latvijas mūzikas skolu 

audzēkņiem. 

 

Lēmums Nr.380.  

 

D.Straubergs informē, ka ir radies pārpratums. Izsaka priekšlikumu izskatīt nākošos divus 

jautājumus, pamatojoties uz vienādiem principiem, jo abi sasniegumi ir pasaules mērogā. 

A.Alsberga izsaka priekšlikumu abos sagatavotajos lēmumprojektos paredzētās summas saskaitīt un 

sadalīt četrās daļās. 

 Deputāti atbalsta A.Alsbergas priekšlikumu.  

 

31. § 

Par 24.starptautiskās bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja Mārtiņa Vaivada un 

viņa skolotājas Laimdotas Pelšes prēmēšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa 05.08.2013. 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/194), saskaņā ar 2013.gada 5.augusta Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 



Sakarā ar izciliem sasniegumiem 24.starptautiskajā bioloģijas bioloģijas olimpiādē  Šveicē 

izmaksāt vienreizēju naudas balvu Ls 986.84 apmērā Salacgrīvas vidusskolas audzēknim 

Mārtiņam Vaivadam un vienreizēju naudas balvu Ls 986.84 apmērā Salacgrīvas vidusskolas 

skolotājai Laimdotai Pelšei. 

 

Lēmums Nr.381. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par VIII Pasaules jaunatnes čempionāta, kurš notika 2013.gada 11.jūlijā Doņeckā, bronzas 

medaļas ieguvējas Anetes Kociņas un viņas treneres Rasmas Turkas prēmēšanu 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Sakarā ar augstiem sasniegumiem VIII Pasaules jaunatnes čempionātā Doņeckā izmaksāt 

vienreizēju naudas balvu Ls 986.84 apmērā Anetei Kociņai un vienreizēju naudas balvu Ls 

986.84 apmērā trenerei Rasmai Turkai. 

 

Lēmums Nr.382.  

 

33. § 

Par dalību projektā „Greenways” („Pamesto dzelzceļu piemērošana tūrismam”) 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 5.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Piedalīties projektā „Greenways” („Pamesto dzelzceļu piemērošana tūrismam”). 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 2014.gadā 500 EUR (pieci simti eiro) 

apmērā. 

3. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas tūrisma informācijas centra 

vadītāju Juri Zālīti. 

 

Lēmums Nr.383. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par dalību projektā „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” 

(„Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”) 

 

Saņemta Vidzemes Tūrisma asociācijas 2013.gada 28.jūlija vēstule Nr.9 par iesaistīšanos 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Muižas parki kā 

kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa”. Pamatojoties uz 2013.gada 5.augusta Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 7.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 



Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Piedalīties Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā 

„Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” („Regeneration of Parks as an 

Integral Part of Historical Heritage”). 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 2014.gadā 1000 EUR (viens tūkstotis 

eiro) apmērā. 

3. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu 

Zilveri. 

 

Lēmums Nr.384. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Ainaži” projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” 

realizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Ainaži” 2013.gada 26.jūlija iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/563) par to, ka 

LAD Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros ir atbalstījusi 

iesniegto biedrības projektu „Biedrību saieta centra izveide Ainažos”, pamatojoties uz 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr. 143 „Par biedrības „Ainaži” projekta 

„Biedrību saieta centra izveide Ainažos” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4; 39.§) un 2013.gada 

7.augusta Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, 

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

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 2’354.95 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri lati 95 

santīmi) apmērā, projekta „Biedrību saieta centra izveide Ainažos” realizēšanai projekta 

iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2013.gada 23.decembrim. 

2. Biedrībai „Ainaži” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 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.385. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

36.1. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

          Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 



Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 56.78, tai skaitā: pamatparādu Ls 

47.26 un nokavējuma naudu Ls 9.52, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka 

naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem 

maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, 

tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās 

pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 

sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma 

darbību. 

Lēmums Nr.386. Pieprasījums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

36.2. § 

Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā no [..] 

[..] 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu  Ls 28.13, tai skaitā: pamatparādu Ls 20.65 

un nokavējuma naudu Ls 7.48, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 

citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas 

atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka 

nekustamo īpašumu, to pārdodot. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas 

uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, 

kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu 

laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības iesniedzēja adreses. Sūdzības 

iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību. 

Lēmums Nr.387. Pieprasījums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

36.3. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580004199 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] 2013.gada 5. augusta iesniegumu (saņemts un 

reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 9. augustā ar Nr.3-16.2/599) par administratīvā 

pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580004199 apstrīdēšanu, konstatēja: 



2013.gada 19.jūlijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībniece  

Gunita Bisniece, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.
10 

pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 326.ceļa zīmes 

darbības zonā noteikumu ievērošanu pa koplietošanas ceļa posmu Salacgrīvā.  

Gunita Bisniece konstatēja, ka Salacgrīvā, Pērnavas ielā Ainažu virzienā labajā pusē aiz zīmes 

Salacgrīva (zīme 519), zīmes 326 darbības zonā ir novietota automašīna [..]. Ņemot vērā to, ka 

minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis Ceļa satiksmes noteikumu 135.11.punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā, 

Gunita Bisniece saskaņā ar LAPK  211.
3
 pantu, kas nosaka, ka pašvaldību pilnvarotas institūcijas 

(amatpersonas) kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580004199. Administratīvā 

pārkāpuma protokols-paziņojums sastādīts saskaņā ar 2006.gada 7.marta Ministru kabineta 

noteikumu Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par 

transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” nosacījumiem. 

Kārtībniece Gunita Bisniece nolēma iepriekš minētā transportlīdzekļa vadītājam, kas 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, piemērot LAPK 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā 

paredzēto naudas sodu 30,- LVL  (trīsdesmit latu) apmērā.   

Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka administratīvais akts ir pretrunā ar tiesību normām, jo 

nav pareizi piemērotas tiesību normas. Ministru kabineta noteikumi Nr. 571, Ceļu satiksmes 

noteikumi, 291. punkts nosaka, 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes darbība ir 

spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, - 

līdz 519. Automašīna tika novietota aiz zīmes 519. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus un 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” nosacījumus, secināms, ka transportlīdzekļa [..] 

vadītājs, 2013.gada 19.jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu Salacgrīvā, Pērnavas ielā Ainažu 

virzienā labajā pusē aiz zīmes Salacgrīva (zīme 519) nav izdarījis administratīvo pārkāpumu, jo 

automašīna novietota stāvēšanai aiz ceļa zīmes 519 (skatīt pievienoto fotogrāfiju), kā rezultātā 326. 

ceļa zīmes darbība attiecīgajā vietā nav spēkā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287.panta pirmās daļas 2. punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

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

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas Gunitas Bisnieces 2013.gada 

19.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580004199, un izbeigt 

administratīvo lietu. 

 

Lēmums Nr.388. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

36.4. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580002803 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] 2013.gada 9.augusta iesniegumu (saņemts un 

reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 13.augustā ar Nr.3-16.2/610) par administratīvā 

pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr.580002803 apstrīdēšanu, konstatēja: 

2013.gada 14.jūlijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks  

Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.
10 

pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 326.ceļa zīmes 

darbības zonā noteikumu ievērošanu pa koplietošanas ceļa posmu „Lembuži - Tūja” posmā līdz 

īpašumam „Zivtiņas”.  Iepriekš minētā ceļa posma ceļa kreisajā pusē uzstādītas aizlieguma zīmes 

Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīme Nr.803 „Darbības zona 1.6 km”, un ceļa labajā pusē -

aizlieguma zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīme Nr.803 „Darbības zona 1.6 km”, 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.  



Plkst.14:55 kārtībnieks Didzis Žibals konstatēja, ka Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 

Lembužos pie mājām/īpašuma „Ķirras”, ceļa posmā „Lembuži - Tūja” ceļa labajā pusē aizlieguma 

zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” un papildzīmes Nr.803 „Darbības zona 1.6 km” darbības zonā ir 

novietota stāvēšanai automašīna [..]. Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija 

ievērojis Ceļa satiksmes noteikumu 135.11.punktā noteiktās prasības, par ko paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 149.
10 

 panta piektās daļas 11.punktā, D.Žibals, saskaņā ar LAPK  

211.
3
 pantu, kas nosaka, ka pašvaldību pilnvarotas institūcijas (amatpersonas) kontrolē 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, noformēja administratīvā 

pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 80002803. Administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums 

sastādīts saskaņā ar 2006.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.182 „Kārtība, kādā 

noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” nosacījumiem. 

Kārtībnieks D.Žibals nolēma augstāk minētā transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas 

pārkāpuma izdarīšanas vietā, piemērot LAPK 149.
10 

panta piektās daļas 11.punktā paredzēto naudas 

sodu 30,- LVL  (trīsdesmit latu) apmērā.   

Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka pēc fakta konstatēšanas par sastādīto administratīvā 

pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580002803, paejot tālāk patiešām konstatēja, ka ceļa malā 

ir uzstādīta minētā ceļa zīme, bet to var redzēt tikai no lielās šosejas puses, bet tā kā iesniedzēja 

brauca no Tūjas puses, nevienu ceļa zīmi, kas norādītu par stāvēšanas aizliegumu neredzēja, tāpēc 

uzskata, ka savu a/m novietoja stāvēšanai nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.   

Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Didzis Žibals veicot kontroli, brauca no Liepupes 

puses uz Lembužiem, kur Lembužos ar digitālo fotoaparātu NIKON COOLPIX fiksēja ceļa zīmes 

Nr. 326 un papildzīmes Nr. 803 „Darbības zona 1.6 km” ceļa labajā un kreisajā pusē plkst. 14:11. 

Automašīna [..] bija novietota Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Lembužos pie mājām/īpašuma 

„Ķirras”. Ceļa zīme Nr. 326  pie nekustamā īpašuma Zivtiņu stāvlaukuma netika fiksēta. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287.panta pirmās daļas 2. punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

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

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas Didža Žibala 2013.gada 14.jūlijā 

sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580002803, un izbeigt 

administratīvo lietu. 

 

Lēmums Nr.389. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

36.5. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas D.Vilemsones 

iesniegumu un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Kuivižu enkurs” sagatavotiem aprēķiniem, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013.gada 

1.septembri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.45 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  



brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.60 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16  - 1-3 gadu veciem bērniem    Ls 2.30 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16 - 4-6 gadu veciem bērniem    Ls 2.45 dienā 

1.5. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem    Ls 3.15 dienā  

1.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk - 4-6 gadu veciem bērniem    Ls 3.30 dienā 

1.7. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem    Ls 1.97 dienā  

1.8. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem    Ls 2.12 dienā  

1.9. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādes filiālē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 3.50 dienā  

1.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādes filiālē 15 un mazāk - 4-6 gadu veciem bērniem    Ls 3.80 dienā 

1.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē 

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(1.09-31.05)        Ls 4.92 dienā 

1.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģene  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   

(1.09-31.05)        Ls 5.07 dienā  

    

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2013.gada 1.septembri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.30 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.40 dienā  

2.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem     Ls 2.10 dienā  

2.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem    Ls 2.10 dienā  

2.5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem    Ls 2.95 dienā  

2.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem   Ls 2.95 dienā 

2.7. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.30 dienā  

2.8. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.40 dienā  

2.9. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādes filiālē 15 un mazāk – 1-3 gadus veciem bērniem  Ls 2.95 dienā 

2.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,  



launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādes filiālē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem  Ls 2.95 dienā 

2.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem 

 (01.09.-31.05.)        Ls 1.30 dienā  

2.12.  PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem 

  (01.09.-31.05.)        Ls 1.40 dienā  

 

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1.septembri: 

3.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” 

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 0.15 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 0.20 dienā  

3.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem    Ls 0.20 dienā  

3.4. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30 un mazāk - 4-6 gadu veciem bērniem    Ls 0.35 dienā  

3.5. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 0.67 dienā  

3.6. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 0.72 dienā  

3.7. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,  

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādes filiālē 15 un mazāk – 1-3 gadus veciem bērniem  Ls 0.55 dienā  

3.8. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādes filiālē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem  Ls 0.85 dienā 

3.9. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)        Ls 3.62 dienā  

3.10. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)        Ls 3.67 dienā  

 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Ar 2013.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr. 428 

„Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”  

 

Lēmums Nr.390. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36.6. § 

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

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” vadītājas P.Perdijakas un Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores S.Kukas iesniegumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis 



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

Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013.gada 

1.septembri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 2.15 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 2.45 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas  

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00 

Ls 1.20 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk      Ls 3.45 dienā 

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

1.-4.klases audzēkņiem       Ls 1.40 dienā  

1.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

5.-9.klases audzēkņiem       Ls 1.50 dienā  

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2013.gada 1.septembri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 1.30 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.40 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

  Ls 0.95 dienā  

2.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk       Ls 2.95 dienā 

2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 3.-4.klasei  Ls 0.60 dienā  

2.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei  Ls 1.20 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1.septembri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   Ls 0.85 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   Ls 1.05 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 9
00

 līdz 12
00

  Ls 0.25 dienā 

3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk      Ls 0.50 dienā 

3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.-2.klasei   Ls 0.60 dienā  

3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 3.- 4.klasei   Ls 0.80 dienā  

3.7. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei    Ls 0.30 dienā  

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Ar 2013.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

19.decembra lēmumu Nr. 625 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.391. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 



 

 

36.7. § 

Par nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē telpu nomas maksas apstiprināšanu 

(ziņo D.Starubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes apsaimniekojamās teritorijas pārziņa J.Berga 

iesniegumu, 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida 

nosacījumiem”, ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134 apstiprināto noteikumu 

„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, balsojot PAR- 14 

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

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt pašvaldības nedzīvojamām telpām Zītaru ielā 2, Korģenē telpu nomas maksu par vienu 

personu diennaktī  Ls 3.00.  

2. Nomas maksa apliekas ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.392. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

37. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 26.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

26.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 
 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu 

pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.393. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 30 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 



 

Informācija 

 

1.Informācija par projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei 

rekonstrucija" realizācijas gaitu 

Ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora vietnieks tehniskos jautājumos A.Krūmiņš saskaņā 

ar protokolam pievienoto pielikumu uz 3 lp. 

 

2.Par Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības „Mūsu ķepas” lūgumu piešķirt 

finansējumu  

Domes priekšsēdētājs informē, ka biedrība ir izteikusi lūgumu piešķirts finansējumu Ls 300 – 400 

apmērā kaķu sterilizācijai. Aicina deputātus padomāt, kāds varētu būt domes viedoklis šajā 

jautājumā. Izsaka priekšlikumu uz kādu no finanšu komitejas sēdēm aicināt biedrības pārstāvjus.  

 

Sēdi slēdz plkst. 17:10. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 25.septembrī plkst.15:00.  

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


