
 

 

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

par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu  

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 25.septembrī         Nr. 13 

  

          

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos 

         Skaidrīte Eglīte  

Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs nepiedalās 

(piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē)  

2. Skaidrīte Eglīte  piedalās 

3. Jānis Cīrulis piedalās 

4. Sanita Šlekone  piedalās 

5. Anda Alsberga piedalās 

6. Māris Trankalis piedalās 

7. Andris Zunde piedalās 

8. Inga Čekaļina  piedalās 

9. Gints Šmits piedalās  

10. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

11. Lija Jokste  piedalās 

12. Aija Kirhenšteine piedalās 

13. Normunds Tiesnesis piedalās 

14. Ilona Balode piedalās 

15. Dace Martinsone       nepiedalās (personiski iemesli)   
 

 

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

novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta 

plānotāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Sarma Kacara - 

Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Liene Eglīte – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu 

centra vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītājs, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Guna Paegle – Salacgrīvas 

mailto:dome@salacgriva.lv


novada domes zemes lietu speciāliste, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte, 

Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvede, Aivars 

Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Didzis Žibals – 

Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Kaspars Krūmiņš – SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, 

Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu pieņemšanas 

deleģējumu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014.gadā” 

apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas 

novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu 

5. Par grozījumiem 2002.gada 11.decembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumā 

Nr. 252 „Par Salacgrīvas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu” 

6. Par Salacgrīvas novada domes administrācijas un pārvalžu darba kārtības noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju, 

deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu 

8. Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes sastāva apstiprināšanu 

9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 - 2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

11. Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu 

12. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

13. Par atļauju I. Sārei savienot amatus 

14. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

15. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

17. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

18. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

19. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 207005099 

20. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 207005060 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 14, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4” – 4,  Liepupē, Liepupes pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, Salacgrīvā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

25. Par noliktavas telpu Tīruma ielā 3, Salacgrīvā  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par saimniecības ēkas Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Elodejas” Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabala „Seržanti”, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 



29. Par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Zandes”, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

30. Par pašvaldības zemes gabala Tīruma ielā 22, Salacgrīvā 2013.gada 7.marta pilsētas zemes 

nomas līguma Nr. 8-2.1/23 pārjaunojumu  

31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Tīruma ielā 22, Salacgrīvā, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

32. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  „Neilijas”, Liepupes pagastā izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, Salacgrīvā 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

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

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

35. Par zemes gabala Valdemāra ielā 8B, Ainažu pilsētā piekritību 

36. Par zemes gabala  Valdemāra ielā 8B, Ainažos izslēgšanu no domes bilances 

37. Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” realizācijai nepieciešamās zemes vienības daļas nekustamā īpašumā „Salacgrīvas 

valsts mežs Nr. 6672” pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā 

38. Par pašvaldības zemes gabalu Ezera ielā 11, Muižas ielā 20, Mehanizācijas ielā 11 un 

„Liellapes”, „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Valdemāra ielā 71A, Ainažos un Tērces 

ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

39. Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

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

41. Par nedzīvojamo telpu Valdemāra ielā 50, Ainažos, iznomāšanu 

42. Par nosaukuma un adreses [..] maiņu un piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

43. Par nosaukuma [..] maiņu un piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

44. Par adreses piešķiršanu garāžu ēkām Ainažu pilsētā 

45. Par nekustamo īpašumu [..] apvienošanu 

46. Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā „[..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

47. Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas pilsētā 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

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

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

53. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumā Nr.130 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

54. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu 

55. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas 

apstiprināšanu  

56. Par nomas maksas apstiprināšanu domes automašīnām 

57. Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo pakalpojumu 

maksas apstiprināšanu 

58. Par telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu  

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

60. Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT 

61. Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

62. Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 



63. Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, 

Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

64. Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu 

65. Par Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmuma Nr.207 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

atcelšanu  

66. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

67. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

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

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

69. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu  

70. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

71. Par dalības maksas apstiprināšanu par Uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkotajiem semināriem  

72. Par karstā ūdens maksas Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu 

73. Par grāmatu pārdošanas maksu noteikšanu 

74. Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu nomas maksas apstiprināšanu 

75. Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

76. Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu 

77. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu  maksu  un  pulciņu  dalības maksu 

apstiprināšanu 

78. Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu telpu nomas maksu 

apstiprināšanu 

79. Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

80. Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu 

81. Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

82. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

83. Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai 

84. Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” maksas pakalpojumiem  

85. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija Nr.339 „Par Salacgrīvas novada 

domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

86. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 628 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2013.gadā” 

87. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

88. Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība”  projekta „Saieta telpu 

izveidošana Svētciemā” realizēšanai  

89. Par biedrības „Mēs – sabiedrībai” projekta „Ainažu kultūras nams – pieejams visiem” 

līdzfinansēšanu 

90. Par Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības "Mūsu ķepas" iesniegumu 

91. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai 

92. Par grozījumiem 2012.gada 13.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 par zemes nomu 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē un 2012.gada 20.marta Nodomu protokolā Nr. 3-32/6 

93. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā 

4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

94. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai Liepupes 

katlumājai 

95. Papildus darba kārtības jautājumi: 



95.1 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

95.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

        Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

95.3.Par deputātes Daces Martinsones atteikšanos no darba samaksas par deputāta pienākumu 

        pildīšanu 

95.4.Par grozījumiem 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes 

        pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu” 

95.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā Nr. 372 „ Par 

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

 

96. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

97. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.102 „Par viena 

iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” 

98. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.396 „Par aktualizētā 

tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas 

aglomerācijai” 

99. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai 

 

Informācija: 

1.Atskaite par komandējumu uz Volkhovas pašvaldību, Krievijā projekta "Sadarbība teātra un 

mūzikas mākslu attīstībā" ietvaros (ziņo Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore 

S.Kukanovska) 

2. Par IV Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla norisi un plānoto V Starptautisko 

Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu 2014.gadā (ziņo Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļas vadītāja I.Tiesnese) 

3.Par Pasaules arhitektūras dienām (ziņo Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte I.Cīrule) 

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

realizācijas gaitu (ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos 

A.Krūmiņš) 

 

 Sēdes vadītāja Skaidrīte Eglīte informē, ka Dace Martinsone ar šodienu uzsāk pildīt deputāta 

pienākumus, taču personisku iemeslu dēļ viņai nav iespējams apmeklēt šo domes sēdi.  

 

Sēdes vadītāja Skaidrīte Eglīte lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 98 jautājumiem 

un 5 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, balsojot PAR- 13 (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 Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu 

pieņemšanas deleģējumu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, pastarpinātās pārvaldes iestādes 

(atvasinātas publiskas personas), darbojoties jomā, kas ar likumu nodota attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas autonomā kompetencē, pārstāv šo publisko personu. Saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām”, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — 



domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju 

izpildi.  

 Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnijā Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 35.punktu vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo 

dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas 

mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu. Saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu: „Apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu 

vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu”. Saskaņā 

ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15 panta pirmo daļu ierakstot 

zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, 

nostiprinājuma lūgumam pievienojams institūcijas lēmums par zemes gabala platību un robežu 

plāna apstiprināšanu. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, 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. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu pašvaldība pieņem lēmumu, ka zemes lietotāja 

tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.pantu atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, saskaņā ar likuma un 

pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem, piešķir pašvaldība. Saskaņā ar likumā par 

„Nodokļiem un nodevām” doto definējumu nodokļu administrācija ir pašvaldības domes ieceltas 

amatpersonas vai izveidotas iestādes. Nodokļu administrācija veic nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu.  

 Salacgrīvas novada pašvaldībā lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu un maiņu, adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu 

un maiņu atdalāmām zemes vienībām, zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma, zemes 

gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, zemes vienības platības precizēšanu, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā 

īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņem Salacgrīvas novada dome, nekustamā īpašuma 

nodaļas darbiniekiem (amatpersonām) atbilstoši savai kompetencei, sagatavo lēmumu projektus uz 

domes sēdēm, saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem. Lai šo darbu veiktu efektīvāk un 

operatīvāk izskatītu jautājumus par nekustamā īpašuma formēšanu, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu un maiņu, adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu, nosaukumu un adrešu 

piešķiršanu un maiņu atdalāmām zemes vienībām, zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma, 

zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, zemes vienības platības precizēšanu, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, nekustamā 

īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, lietderīgi 

pilnvarot Nekustamā īpašuma nodaļu pašvaldības vārdā pieņemt šos lēmumus.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, balsojot PAR- 13 (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. Izveidot nekustamā īpašuma pārvaldības institūciju – nekustamā īpašuma nodaļu, kuras 

kompetencē ir: nekustamā īpašuma formēšana, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un 

maiņa, adrešu piešķiršana, maiņa un likvidēšana, nosaukumu un adrešu piešķiršana un maiņa 

atdalāmām zemes vienībām, zemes vienību atdalīšana no nekustamā īpašuma, zemes gabala platību 

un robežu plāna apstiprināšana, zemes vienības platības precizēšana, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšana, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana, nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

piedziņa, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana. 



2. Deleģēt nekustamā īpašuma nodaļai pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu, adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu, 

nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu atdalāmām zemes vienībām, zemes vienību atdalīšanu 

no nekustamā īpašuma, zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, zemes vienības 

platības precizēšanu, zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašuma nodokļu 

atvieglojumu piešķiršanu. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nodaļas nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai līdz 2013.gada 1.decembrim izstrādāt 

nepieciešamos grozījumus pašvaldības domes normatīvajos aktos un dokumentos, kas saistīti ar 

nekustamā īpašuma nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 

 

Lēmums Nr.395. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu un ņemot vērā 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas sēžu 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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.11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.  

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.396. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2014.gadā” apstiprināšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, 3.panta 1.
4
 

daļu, 9.panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.
2
 punktu, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas 

novadā 2014.gadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.397. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 



 

 

 

 

4. § 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas 

novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu 

(ziņo A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības 

likuma 12.panta otro prim daļu, balsojot PAR- 13 (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.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

21.marta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi 

Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju un saistošajos noteikumos 

paredzētās summas latos pārrēķinu uz euro (ar PVN). 

 

Lēmums Nr.398. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

5. § 

Par grozījumiem 2002.gada 11.decembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumā Nr. 252 „Par Salacgrīvas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu” 

(ziņo A.Paegle) 

 

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

daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu un Profesionālās 

izglītības likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo daļu, 17. pantu, 2013.gada 16.septembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, balsojot PAR- 13 (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 izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku 

teritoriju domes 2002. gada 11.decembra lēmumu Nr. 252 (protokols Nr.18; 2.§) apstiprinātajā 

Salacgrīvas Mākslas skolas nolikumā: 

 

Izteikt Salacgrīvas Mākslas skolas nolikuma 3.punkta 3.daļu šādā redakcijā: 

„Skolas juridiskā adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033, Latvija.” 

 

Lēmums Nr.399. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada domes administrācijas un pārvalžu darba kārtības noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo G.Kristiņa) 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (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 izstrādātos Salacgrīvas novada domes administrācijas un pārvalžu darba kārtības 

noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2010.gada 17.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.175 

(protokols Nr. 5; 51.§) „Par Salacgrīvas novada domes administrācijas un pārvalžu darba 

kārtības noteikumu apstiprināšanu”. 

3. Iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvedei nodrošināt visu administrācijas darbinieku 

iepazīstināšanu ar noteikumiem. Pārvalžu vadītājiem nodrošināt visu Ainažu pilsētas pārvaldes 

un Liepupes pagasta pārvaldes darbinieku iepazīstināšanu ar noteikumiem.  

 

Lēmums Nr.400. Pielikums uz 7 lp. un apliecinājums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu 

vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

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

2013.gada 16.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 

18.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (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 noteikumus „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu 

kolektīvu vadītāju, koncertmeistaru un kora mākslinieka darba samaksu” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējošu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu 

Nr.488 “Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu un interešu kolektīvu 

vadītāju un koncertmeistaru darba samaksu””. 

3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

 

Lēmums Nr.401. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

8. § 

Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes sastāva 

apstiprināšanu 

 

Ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr. 408 „Par Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu” apstiprināts 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikums (ar grozījumiem, kas 

izdarīti 28.01.2010., 14.08.2013.) saskaņā ar kura 3.1.apakšpunkta nosacījumiem, uzraudzības 

padomes sastāvā ir trīs locekļi – Limbažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, Limbažu novada domes 

deleģēta persona. Ar Limbažu novada domes 2013.gada 13.jūnija lēmumu „Limbažu novada domes 

priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu” (protokols Nr. 11, 1. §) par Limbažu novada domes 

priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts deputāts Ainārs Liniņš, ar Salacgrīvas novada domes 

2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 278 par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku 

attīstības jautājumos ievēlēts deputāts Jānis Cīrulis, ar Limbažu novada domes 2013.gada 



22.augusta lēmumu (protokols Nr. 16, 23. §) apstiprināts Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas Uzraudzības padomes sastāvs.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 99.
1
 panta otro un trešo daļu, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.09.2013. atzinumu finanšu komitejas 

18.09.2013.atzinumu, balsojot PAR- 12 (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, J.Cīrulis balsojumā 

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

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomi šādā sastāvā: 

1.1. Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Limbažu novada domes priekšsēdētāja pirmais 

vietnieks Ainārs Liniņš; 

1.2. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis; 

1.3. Uzraudzības padomes loceklis – Limbažu novada domes deputāts Artis Ārgalis. 

 

Lēmums Nr.402. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

9. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 - 2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Salacgrīvas 

novada domes 2009. gada 19. augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu”, 2011.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu 

Salacgrīvas novada dome izstrādā attīstības programmu 2013 – 2020. Pamatojoties uz 2013.gada 

18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12 (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, J.Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16. novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 - 2020.gadam vadības grupas izveidošanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”: 

 

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes vadības grupu 

sekojošā sastāvā: 

Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis 

Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais 

Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma 

 

Lēmums Nr.403.  

 

 

 



10. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 20. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. panta- 

Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministru 

kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” pirmo nodaļu, otrās nodaļas 2.1 daļu, trešo nodaļu, ceturto nodaļas 4.1. 

daļu, sesto nodaļu, septīto nodaļu Salacgrīvas novada dome izstrādā Salacgrīvas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2014. – 2038.gadam.  

Pamatojoties uz 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12 

(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, J.Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā 

Nr.570 „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038.gadam izstrādes 

uzsākšanu” 

 

1. Lēmuma 3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038. gadam izstrādes 

vadības grupu sekojošā sastāvā: 

Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis 

Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais 

Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma 

 

Lēmums Nr.404.  

 

 

11. § 

Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu 

A.Alsberga jautā, vai termiņš nav par īsu? 

D.Lejniece atbild, ka termiņš iekļauts, lai uz nākamā mēneša komiteju sēdēm varētu tikt sagatavots 

lēmumprojekts par komisijas apstiprināšanu.  

 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 9.pantu, balsojot PAR- 13 (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. Izsludināt Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 

2013.gada 11.oktobrim. 

2. Kandidātu pieteikumus un pieteikumam pievienoto katra kandidāta rakstveida paziņojumu, 

ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama 

saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likums” prasībām, iesniegt Salacgrīvas novada domē līdz 2013.gada 11.oktobrim 

plkst.16:00. 



 

Lēmums Nr.405.  

 

12. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

 

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un pamatojoties uz 2013.gada 6.septembra 

LR Satiksmes ministrijas vēstuli Nr.01-03/146, kas saņemta 2013.gada 9.septembrī (reģ.Nr.3-

11/879), balsojot PAR- 13 (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. Iekļaut Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecāko referenti Ingu Sāri 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvi. 

 

Lēmums Nr.406. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Par atļauju I. Sārei savienot amatus 

 

1.Izskatot Ingas Sāres iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 16.septembrī 

ar reģ. Nr. 3-16.2/695) iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu 

ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākās referentes 

amatu un uzņēmuma līguma pildīšanu Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”, 

Salacgrīvas novada dome konstatēja: 

1.1. Ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 406 „Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākā 

referente Inga Sāre iekļauta Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvis. 

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

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

daļas 

nosacījumiem. 

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

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

aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. 

1.5. Atbilstoši Likuma 7.panta 5.
1 

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

daļā 

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

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

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

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

amatā. 

1.6. Inga Sāre ir iecelta Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatā saskaņā ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 406. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzīstams, ka 

Salacgrīvas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 5.
1 

daļas 4.punkta 

nosacījumiem ir kompetenta sniegt atļauju Ingai Sārei savienot amatus. 

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

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

rakstveida atļauju, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 



1.8. Ņemot vērā Likuma 7.pantā noteikto, Ingai Sārei kā valsts amatpersonai Likumā nav 

paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi un ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma vai pilnvarojuma izpildi.  

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

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

reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes 

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

komercsabiedrību pārstāvjus.  

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

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

ministrijas amatpersona, secināms, ka:  

1.10.1. Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākās referentes amata un 

uzņēmuma līguma pildīšanas Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija” savienošana ar 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu interešu konfliktu nerada; 

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

1.10.3. amatu savienošana nekaitēs amatpersonas – Ingas Sāres tiešo pienākumu pildīšanai. 

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

4.panta 2.
3 

daļu, 7.panta 5.
1 

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, balsojot PAR- 13 (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. Atļaut Ingai Sārei savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas 

Tranzīta politikas departamenta vecākās referentes amatu; 

2.2. Atļaut Ingai Sārei savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar uzņēmuma līguma 

pildīšanu Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras administrācija”. 

 

Lēmums Nr.407. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

4. 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 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 

13 (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 [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..]  

 

  5. 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.408. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un nosūtītā dokumenta kopija 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 



15. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar 2013gada 18.septembra Attīstības komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..]  

   

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

 

Lēmums Nr.409. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

16. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..].  

   

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

 

Lēmums Nr.410. Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

17. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 [..], personas kods [..] un [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu 

adresē [..].  

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

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

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.411. Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

18. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

(ziņo G.Kristiņa) 

[..] 

5. Dzīvesvietas deklarēšanas jēga atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

pirmajai daļai ir nodrošināt, lai pašvaldībai būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama 

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Ņemot vērā to, ka pastāv pamats šaubīties par to, vai 

tiesiskais pamats [..] dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā tiešām zudis, tostarp, [..] ir norādījusi uz 

civiltiesisku strīdu, likuma mērķis prasa ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc iespējas paturēt spēkā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas 

izskatīšanu saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkta 

nosacījumus par pašvaldības tiesībām anulēt deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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: 

 

atteikt anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..]  

 

  6. 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.412. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 207005099 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojoša [..], 

2013.gada 13.augusta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 

15.augustā ar Nr.3-16.2/618) par administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr.207005099 

apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2013.gada 4.augustā, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā persona 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.14:38 pēcpusdienā D. Žibals konstatēja, ka Salacgrīvas pagastā starp mājām 



„Meleki” un „Bērziņi”, Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā uz meža zemes, augu 

veģetācijas zonā ir novietota stāvēšanai automašīna [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..]. Ņemot 

vērā to, ka iepriekš minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis Aizsargjoslu likuma 36.panta 

trešās daļas 6.punktā noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.
3
 pantā, 

kā arī to, ka automašīnas vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, D. Žibals, saskaņā ar 

2007.08.28 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 568 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā 

pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu 

pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojumu Nr. 207005099. Salacgrīvas novada domes pilnvarotā persona D. Žibals nolēma 

automašīnas [..]  (valsts reģistrācijas numurs [..]) vadītājam piemērot LAPK 57.
3
panta pirmajā daļā 

paredzēto
 
naudas sodu 70, - Ls ( Septiņdesmit latu) apmērā. 

         1.2. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā ir noteikts, ka 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, bet iepriekš minētā likuma 6.panta otrās 

daļas 1.punktā noteikts, ka: „krasta kāpu aizsargjosla ir aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no 

kāpu zonas platuma, bet nav mazāka par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur 

sākas dabiskā sauszemes veģetācija”. Foto uzņēmumā (pielikums Nr.1;2;3) ir redzams, ka 

automašīna [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] ir nobraukusi no koplietošanas ceļa un novietota 

stāvēšanai zaļajā zonā uz meža zemes, augu veģetācijas zonā. Ņemot vērā to, ka attēlā (pielikums 

Nr.6) redzamais ceļš atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, aptuveni 20 metrus no pludmales var secināt, 

ka augstāk minētās automašīnas vadītājs nav ievērojis Aizsargjoslu likumā noteiktos 

ierobežojumus. Autovadītājs nav ņēmis vērā foto uzņēmumā (pielikums Nr. 4 un 5) redzamās zīmes 

„Braukt aizliegts” kā arī informatīvās zīmes ar uzrakstu „Jūras krasta kāpu aizsargjosla”.  

Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka viņa automašīna [..] atradās uz autoceļa, saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes saistošajiem noteikumiem 19.08.2009 Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem”, kur noteikts, ka ceļam „Jūriņas-Veczemji-Jespari” platums ir 12 m. Konkrētajā 

gadījuma ceļa braucamās daļas platums ir aptuveni 4m un pārējā autoceļa kompleksā ietilpstošā 

daļa ir meža zeme un augu veģetācijas zona, kas vienlaicīgi sakrīt ar krasta kāpu aizsargjoslu.  

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka automašīnas [..] ar valsts reģistrācijas 

numuru [..] vadītājs, 2013.gada 4.augustā iebraucot un novietojot stāvēšanai iepriekš minēto 

automašīnu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā, Salacgrīvas pagastā starp mājām „Meleki” un „Bērziņi” ir izdarījis administratīvo 

pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.
3
 panta pirmajā daļā. 

3. Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287.panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 administratīvo aktu - Salacgrīvas novada domes pilnvarotās personas Didža 

Žibala 2013.gada 4.augustā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu 

Nr.207005099 un [..] dzīvojoša [..] iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

4. 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.413. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 



 

20. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 207005060 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojoša [..], 

2013.gada 12. augusta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 

20.augustā ar Nr.3-16.2/625) par administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr.207005060 

apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2013.gada 13.jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā persona 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.15:12 pēcpusdienā D. Žibals konstatēja, ka Salacgrīvas pagastā Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslā uz meža zemes, augu veģetācijas zonā ir novietota stāvēšanai automašīna 

[..] ar valsts reģistrācijas numuru [..]. Ņemot vērā to, ka iepriekš minētās automašīnas vadītājs 

nebija ievērojis Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā noteiktās prasības, par ko 

paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.
3
 pantā, kā arī to, ka automašīnas vadītājs neatradās 

pārkāpuma izdarīšanas vietā, D. Žibals, saskaņā ar 2007.08.28 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

568 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 207005060. Izvērtējot izdarītā 

administratīvā pārkāpuma sabiedrisko bīstamību, dabai nodarītā kaitējuma apmēru un citus 

apstākļus, kas ietekmē piemērojamā soda apjomu, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā persona D. 

Žibals nolēma automašīnas [..] (valsts reģistrācijas numurs [..]) vadītājam piemērot LAPK 57.
3
panta 

pirmajā daļā paredzēto
 
naudas sodu 50, - Ls ( Piecdesmit latu) apmērā. 

         1.2. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā ir noteikts, ka 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, bet iepriekš minētā likuma 6.panta otrās daļas 1.punktā 

noteikts, ka: „krasta kāpu aizsargjosla ir aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas 

platuma, bet nav mazāka par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija”. Foto uzņēmumā (pielikums Nr.1;2;3) ir redzams, ka automašīna [..] ar valsts 

reģistrācijas numuru [..] ir nobraukusi no koplietošanas ceļa un novietota stāvēšanai zaļajā zonā uz 

meža zemes, augu veģetācijas zonā. Ņemot vērā to, ka attēlā (pielikums Nr.4) redzamais ceļš 

atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, aptuveni 10 metrus no pludmales var secināt, ka augstāk minētās 

automašīnas vadītājs nav ievērojis Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus. 

Iesniedzējs savā pieteikumā norāda, ka automašīnas vadītājs atradās notikuma vietā 7-10 metrus 

no automašīnas. Foto uzņēmumā (pielikums Nr.1;2;3) redzams, ka ne automašīnai, kā arī tai 

tuvumā cilvēki nav redzami, tāpēc tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums 

Nr. 207005060 saskaņā ar 2007.08.28 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 568 „Kārtība, kādā 

noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās 

noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”. 

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka automašīnas [..] ar valsts 

reģistrācijas numuru [..] vadītājs, 2013.gada 13.jūlijā iebraucot un novietojot stāvēšanai iepriekš 

minēto automašīnu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā, Salacgrīvas pagastā ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru 

paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.
3
 panta pirmajā daļā. 

3. Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 administratīvo aktu - Salacgrīvas novada domes pilnvarotās personas Didža 

Žibala 2013.gada 13.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 

207005060 un [..] dzīvojošas [..] iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

4. 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.414. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 14, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē nosolīto 

cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29. maija lēmumu Nr. 249 (protokols 

6; 30.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 14, Salacgrīvā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes 

privatizācijas un izsoles komisijas protokolu Nr.29, ņemot vērā to, nekustamā īpašuma  nosolītājs 

[..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 5700 Ls (pieci tūkstoši septiņi simti lati), 

balsojot PAR- 13 (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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala Meža ielā 14, kadastra Nr. 6615 005 0026 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

5700 Ls (pieci tūkstoši septiņi simti lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods 

[..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.415. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

22. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29. maija lēmumu Nr.250 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr. 27 un to, ka [..] samaksājusi izsolē 

nosolīto visaugstāko cenu 1 040Ls (viens tūkstotis četrdesmit lati), balsojot PAR- 13 (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 2013.gada 13.augustā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa Nr.10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā izsoles rezultātus. 

 

2. Saskaņā ar 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr.27, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..], personas 

kods [..] par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 10, Jūras ielā 4 (kadastra Nr. 6615 900 0720), 

Salacgrīvā pārdošanu par 1 040Ls (viens tūkstotis četrdesmit lati). 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.416. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

23. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4” – 4,  Liepupē, Liepupes pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29. maija lēmumu Nr.251 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Liepupe 4”, Liepupē, 

Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada 9.augusta Salacgrīvas novada 

domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.24 un to, ka [..] 

samaksājis izsolē nosolīto visaugstāko cenu 980Ls (deviņi simti astoņdesmit lati), balsojot PAR- 13 

(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 2013.gada 9.augustā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa 

„Liepupe 4” - 4, Liepupe, Liepupes pagastā, izsoles rezultātus. 

 

2. Saskaņā ar 2013.gada 9.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr.24, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..] par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4”- 4, (kadastra Nr. 6660 900 0079) Liepupē, Liepupes 

pagastā, pārdošanu par Ls 980 (deviņi simti astoņdesmit latiem). 

 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

  

Lēmums Nr.417. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

24. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, Salacgrīvā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29. maija lēmumu Nr.252 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, Salacgrīvā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.28 un to, ka [..] samaksājusi izsolē 

nosolīto visaugstāko cenu 4 900 Ls (četri tūkstoši deviņi simti lati), balsojot PAR- 13 (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 2013.gada 13.augustā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29, Salacgrīvā, izsoles rezultātus. 



 

2. Saskaņā ar 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr.28, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..], personas 

kods [..] par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Atlantijas ielā 1A-29 (kadastra Nr. 6615 900 0725), 

Salacgrīvā pārdošanu par 4 900 Ls (četri tūkstoši deviņi simti lati). 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.418. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par noliktavas telpu Tīruma ielā 3, Salacgrīvā  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17. jūnija lēmumu Nr.312 „Par 

noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.26 un to, ka [..] nosolījis noliktavu 

telpu Nr. 7, 8, 9 un 10 ar kopējo platību 57,4 kv.m visaugstāko nomas maksu mēnesī, balsojot PAR- 

13 (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 2013.gada 13.augustā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma 

ielā 3, noliktavas telpu Nr. 7, 8, 9 un 10 ar kopējo platību 57,4 kv. nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2013.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr.26, slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar [..], nosakot 

nomas maksu mēnesī 6,08Ls. 

3. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

 

Lēmums Nr.419.  

26. § 

Par saimniecības ēkas Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29. maija lēmumu Nr.253 „Par 

pašvaldībai piekritīgas saimniecības ēkas ar kadastra apz.6660 009 0341 003 Liepupes pagastā, 

nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 

2013.gada 9.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas 

komisijas protokolu Nr.25 un to, ka [..] nosolījusi saimniecības ēkas 81,7kv.m platībā visaugstāko 

nomas maksu mēnesī, balsojot PAR- 13 (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 2013.gada 9.augustā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes 

pagastā, saimniecības ēkas ar  kadastra apz. 6660 009 0341 001 nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2013.gada 9.augusta Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

privatizācijas komisijas protokolu Nr.25, slēgt saimniecības ēkas nomas līgumu ar [..], personas 

kods [..], nosakot nomas maksu mēnesī 1,33Ls. 

3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi. 

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

 



Lēmums Nr.420. 

 

27. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Elodejas” Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2013.gada 4.septembrī saņemto [..], personas kods [..], 

apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/668), konstatēja, ka: 

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

ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Liepupes pagastā, 

„Elodejas”, kadastra Nr. 6660 009 0149 (1,6242 ha platībā) nodošanu  atsavināšanai; 

1.2. Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – 

zemes gabalam „Elodejas”, kadastra Nr. 6660 009 0149 nostiprinātas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0051 9943. 

1.3. Uz zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0149, atrodas [..] piederoša būve ar 

kadastra apz. [..] – dzīvojamā māja. Ēku (būvju) īpašumtiesības uz [..] vārda nostiprinātas Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0050 6810. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.
1
 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, kā arī SIA „Divi krasti”, NMK LV4413046833 

sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2013.gada 3.septembrī 

veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2013/183) vērtējumu, balsojot PAR- 13 (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. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu Liepupes pagastā, „Elodejas”, kadastra Nr. 6660 009 0149 (1,6242 ha 

platībā). 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Elodejas”, kadastra Nr. 6660 009 0149 nosacīto cenu 

Ls 500 (pieci simti lati). 

2.3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Elodejas”, kadastra Nr. 6660 009 0149 atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.421. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

28. § 

Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabala „Seržanti”, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2012.gada 5.novembrī novada domē saņemto [..], 

dzīvojoša [..] neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/862), 

konstatēja, ka: 

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

ceturtās daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagasta, 

„Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176, nodošanu atsavināšanai; 



1.2. 2003.gada 20.augustā ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 193 

[..] piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Seržanti”, kadastra nr. 6672 005 0176. 

1.3. 2012.gada 26.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 12 [..] izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Seržanti”, kadastra nr. 6672 005 0176. 

1.4. 2012.gada 6.decembrī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēdzis lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/75 par zemes gabala „Seržanti”, kadastra nr. 6672 005 0176 (0,8517 

ha platībā) nomu. 

1.5. Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam 

Salacgrīvas pagastā, „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6672 005 0176 (0,8517 ha platībā) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1000 0050 4719. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu un balstoties uz 2013.gada 

3.septembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2013/186), balsojot PAR- 13 (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. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu, „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6672 005 0176 (0,8517 ha platībā), pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176 (ar kopējo zemes 

platību 0,8517 ha), nosacīto cenu Ls 370 (trīs simti septiņdesmit lati). 

2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Seržanti”, kadastra Nr. 6672 005 0176 atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.422. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

29. § 

Par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Zandes”, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2013.gada 6.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto 

[..], dzīvojoša [..] neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/433), 

konstatēja, ka: 

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

ceturtās daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagasta, 

„Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170, nodošanu atsavināšanai; 

1.2. 2000.gada 17.maijā ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 109 [..] 

piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Zandes”, kadastra nr. 6672 009 0170. 

1.3. 2012.gada 26.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 12 [..] izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Zandes”, kadastra nr. 6672 009 0170. 

1.4. 2013.gada 1.augustā [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēdzis lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/52 par zemes gabala „Zandes”, kadastra nr. 6672 009 0170 (6,6 ha 

platībā) nomu. 



1.5. Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam 

Salacgrīvas pagastā, „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6 ha platībā) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1000 0052 4072. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu un balstoties uz 2013.gada 

3.septembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2013/181), balsojot PAR- 13 (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. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu, „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6  ha platībā), pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170 (ar kopējo zemes 

platību 6,6 ha) nosacīto cenu Ls 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti lati). 

2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma, „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170 atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.423. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

30. § 

Par pašvaldības zemes gabala Tīruma ielā 22, Salacgrīvā 2013.gada 7.marta pilsētas zemes 

nomas līguma Nr. 8-2.1/23 pārjaunojumu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Izskatījusi [..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas kods [..] (pilnvara 

izdota 2013.gada 15.jūlijā) iesniegumu, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2013.gada 

12.augustā, Nr. 3-16.1/603 par 2013.gada 7.marta pilsētas zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 (kas 

noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..], personas kods [..] kā nomnieku) 

pārjaunošanu pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Tīruma ielā 22, Salacgrīvā ar [..], personas 

kods [..], tika KONSTATĒTS, ka īpašumtiesības nostiprinātas [..] Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000522189 uz būvi – dzīvojamo māju Tīruma ielā 22, kadastra 

apz. [..], kas atrodas uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Tīruma ielā 22, kadastra Nr.6615 004 

0094. 

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

1867.pantu, ņemot vērā 2013.gada 18.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

balsojot PAR- 13 (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: 

 

 Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2013.gada 7.marta pilsētas zemes nomas 

līguma Nr. 8-2.1/23 par nekustamā īpašuma – zemes gabala Salacgrīvā, Tīruma ielā 22, kadastra 

Nr. 6615 004 0094 (1200 kv.m  platībā) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..], personas 

kods [..]. 

 



Lēmums Nr.424. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

31. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Tīruma ielā 22, Salacgrīvā, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2013.gada 12.augustā saņemto [..], personas kods [..], 

pilnvarotās personas [..] (pilnvara izdota 2013.gada 15.jūlijā Salacgrīvā) apbūvēta zemesgabala 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/603), konstatēja, ka: 

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

ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvā, Tīruma ielā 22, 

kadastra Nr. 6615 004 0094, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0094 (1200 kv.m platībā) 

nodošanu  atsavināšanai; 

1.2. Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – 

zemes gabalam Tīruma ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094 nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0051 9943. 

1.3. Uz zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0094, atrodas [..] piederoša būve ar 

kadastra apz. [..] – dzīvojamā māja, un būve ar kadastra apz. [..]. Ēku (būvju) īpašumtiesības uz [..] 

vārda nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0052 2189. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.
1
 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

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

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī SIA „Divi krasti”, NMK LV4413046833 sertificētas 

nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2013.gada 20.augustā veikto 

nekustamā īpašuma (Nr. 2013/167) vērtējumu, balsojot PAR- 13 (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. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu Salacgrīvā, Tīruma ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīruma ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094 (1200 kv.m 

platībā) nosacīto cenu Ls 3400 (trīs tūkstoši četri simti lati). 

2.3.Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīruma ielā 22, kadastra Nr. 6615 004 0094 

atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.425. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

32. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  „Neilijas”, Liepupes pagastā izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17. jūlija lēmumu Nr.309 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Neilijas”, Liepupes pagastā atkārtotu atsavināšanu” un 

ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110), 2013.gada 8.augustā veikto 

nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2013/11, balsojot PAR- 13 (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 nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Neilijas” (kadastra Nr. 6660 013 

0194): 

1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1; 

1.2. izsoles sākumcenu - Ls 260 (divi simti sešdesmit lati), tai skaitā zemes vērtība  - 130Ls 

(viens simts trīsdesmit lati). 

 

Lēmums Nr.426. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

33. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, Salacgrīvā 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2013.gada 18.septembra Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu 

komiteju sēdes atzinumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 

sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2013.gada 

20.augustā, nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2013/166, balsojot PAR- 13 (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. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā, Meža ielā 18B, kadastra Nr. 6615 005 0178, zemes vienības kadastra apz. 6615 

005 0198 (1750 kv.m platībā), kas reģistrēts uz pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0045 6921. 

2. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, kadastra Nr. 6615 005 0178, 1750kv.m 

platībā: 

 

2.1. izsoles sākumcenu - Ls 5 200 (pieci tūkstoši divi simti latu). 

2.2. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

34. § 

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

Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

1. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra 

Nr. 6672 900 0285, kas sastāv no dzīvojamās platības 29,9 kv.m un 316/2173 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 603 - 1. 

2. Ņemot vērā 2013.gada 18.septembra Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 

sēžu atzinumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK 

LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu 2013.gada 8.augustā Nr.2012/273, balsojot PAR- 13 (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. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0285. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 „Mednieki”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6672 900 0285, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.3. Izsoles sākumcenu - Ls 310 (trīs simti desmit lati). 

2.4.Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.  

 

Lēmums Nr.428. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par zemes gabala Valdemāra ielā 8B, Ainažu pilsētā piekritību 

 

Ņemot vērā to, ka uz zemes gabala Valdemāra ielā 8B, Ainažos, kadastra Nr. 6605 002 0088 

atrodas ēka, kuras piederība nav noskaidrota un saskaņā ar Civillikuma 930.panta otro daļu, kurā 

teikts, ka nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij, balsojot PAR- 13 (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 zemes gabalu Ainažu pilsētā Valdemāra ielā 8B ar kadastra Nr. 6605 002 0088, 

(zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0088), 2349 kv.m platībā par valstij piekritīgu. 

2. Atcelt 2012.gada 15.februāra lēmuma Nr.129 (protokols Nr. 3; 35.9.§) punktu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.429.  

 

36. § 

Par zemes gabala  Valdemāra ielā 8B, Ainažos izslēgšanu no domes bilances 

 

Saskaņā ar 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.429 „Par zemes gabala  Valdemāra ielā 8B, 

Ainažu pilsētā piekritību”,  balsojot PAR- 13 (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: 

 

Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances zemes gabalu Ainažu pilsētā Valdemāra ielā 

8B ar kadastra Nr. 6605 002 0088, zems vienības kadastra apz. 6605 002 0088 (2349 kv.m platībā). 

 

Lēmums Nr.430.  

 

37. § 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” realizācijai nepieciešamās zemes vienības daļas nekustamā īpašumā 

„Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672” pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Ņemot vērā to, ka ERAF 7. kārtas aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, Salacgrīvas novada Vecsalacas ciemā ir plānots 

izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, un atbilstošo projekta izpētes dokumentācijai 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzēts izbūvēt Zemkopības ministrijas īpašumā un AS „Latvijas 



valsts meži” pārvaldījumā esošās un nekustamajā īpašumā „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” 

ietilpstošās zemes vienības, zemes kadastra apzīmējums 6672 004 0297, daļā, kura platībā ir 

10,58ha, kā arī izvērtējot AS „Latvijas valsts meži” 08.07.2013. vēstuli Nr.  4.1-

1.2_047t_150_13_636 „Par zemes vienības daļas izmantošanu Vecsalacas ciemā”, saskaņā ar 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta trešo 

daļu, balsojot PAR- 13 (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: 

 

pieņemt bezatlīdzības lietošanās projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” realizācijai nepieciešamās nekustamajā īpašumā „ 

Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” ietilpstošās zemes vienības, zemes kadastra apzīmējums 6672 004 

0297, daļu ≈ 0,7 ha platībā no Zemkopības ministrijas, noslēdzot vienošanos par zemesgabala 

bezatlīdzības lietošanu.  

 

Lēmums Nr.431. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

38. § 

Par pašvaldības zemes gabalu Ezera ielā 11, Muižas ielā 20, Mehanizācijas ielā 11 un 

„Liellapes”, „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Valdemāra ielā 71A, Ainažos un 

Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

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

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

saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), 

kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols 

Nr.12;22§). 

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

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

zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols 

Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 

(protokols Nr.12;22§). 

3. Nekustamais īpašums „Liellapes”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0419 ir 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000495638. 

4. Nekustamais īpašums Valdemāra ielā 71A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 075, zemes 

vienības kadastra apz. 6605 003 0074 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, 

saskaņā ar 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 377. 

5. Nekustamais īpašums, Muižas iela 20, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0409, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0409 (11,7548ha platībā) ir Salacgrīvas novada 

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

padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 

21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12;22§). 

6. Nekustamais īpašums Liepupē, „Pašvaldības ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0410 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 37,97 ha platībā, kas uz 

pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000459694. 

7. Nekustamais īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 71A, kadastra Nr. 6605 003 0075, zemes 

vienības kadastra apz. 6605 003 0074 1193 kv.m platībā ir noteikts kā Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 377. 



8. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada domei piederošs 

īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 002 0090  6 0070 kv.m platībā, kas uz 

pašvaldības vārda reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328. 

9.     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 18.septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 13 (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: 

 

9.1.   Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 28.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/651) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu 

mazdārziņa izmantošanai, iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā Ezera iela 11, zemes 

vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (652 kv.m platībā) teritorija Nr.28, pielikums Nr.1. 

8.1.1.Lauzt 2004.gada 2.aprīlī ar [..] noslēgto zemes nomas līgumu Nr.13. 

 

9.2. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 11.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/687) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Liepupes pagastā Ezera 

iela 11, iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11, 

zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (469 kv.m platībā) teritorija Nr.41, pielikums Nr.1. 

9.2.1. Lauzt 2004.gada 2.aprīļa ar [..] noslēgto zemes nomas līgumu Nr.9. 

 

9.3. Saskaņā ar [..] dzīvojošas [..], 2013.gada 22.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/637), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, „Liellapes”, 

kadastra Nr. 6660 009 0419 (900 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.2 

iezīmēto teritoriju. 

9.3.1. Lauzt ar [..] 2003.gada 17.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.10-2/100 ar  

vienošanos, kas noslēgta 2010.gada 30.augustā Nr. 8-2.1/123. 

 

9.4. Saskaņā ar [..] dzīvojošas [..], 2013.gada 8.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/598), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, „Liellapes”, 

kadastra Nr. 6660 009 0419 (983kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.3 

iezīmēto teritoriju Nr. 5. 

9.4.1. Lauzt ar [..] 2004.gada 22.aprīlī noslēgto zemes noma slīgumu Nr. 120. 

 

9.5. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 20.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu Nr. 3-16.1/627, iznomāt [..] daļu no zemes Valdemāra ielā 71A, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 003 0074  (100 kv.m platībā),  saskaņā ar pielikumā Nr. 4 iezīmēto teritoriju. 

 

9.6. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 19.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/624), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(602 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.6 un 

zemes gabalu Liepupes pagastā Muižas iela 20, kadastra Nr. 6660 009 0409, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0409  (769 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 

iezīmēto teritoriju Nr.44. 

9.6.1. Lauzt ar [..] 2004.gada 2.aprīlī noslēgtos zemes nomas līgumus Nr. 3 un Nr.8. 

 

9.7. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 19.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/623), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(742 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.12. 

9.7.1. Lauzt ar [..] 2004.gada 5.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 64. 



 

9.8. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 13.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/611), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(427 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1  1/2 no iezīmētās teritorijas 

Nr.3. 

 

9.9. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 9.septembrī. Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/677), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Pašvaldības ābeļdārzs”, 

zemes vienības kadastra Nr. 6660 009 0410  (0,5ha platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

pielikumā Nr. 5 iezīmēto teritoriju Nr.6.  

 

9.10. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 2013.gada 9.septembrī. 

Nr.3-16.1/679), iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Tērces ielā 10, ar kopējo 

platību 680 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.4. (Pielikums Nr.6). 

 

10. Noteikt zemes nomas maksu vienam iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes 

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

noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 

novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai.  

11. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu vajadzībām. 

12. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2014.gada 1. janvārī, un līguma darbības termiņu – 

5 gadi. 

13. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikumi uz 6 lp. un iesniegumi uz 17 lp. pievienoti protokolam. 

 

39. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

A.Alsberga jautā, vai šis gadījums ir saistīts ar esošo dzīvokļu rindu? 

A.Ilgavīzis informē, ka šī ir dzīvokļu maiņa no otrā stāva uz pirmo. Tuvākajā laikā speciālisti 

apkopos informāciju par visiem īres dzīvokļiem un tiks virzīts deputātiem izskatīšanai – kurus 

iespējams remontēt un izīrēt, kurus atsavināt. 

A.Alsberga norāda, ka, viņasprāt, nav kārtība īres dzīvokļu sadalē. Sociālo un veselības jautājumu 

komitejā bieži tiek skatīti jautājumi par to, ka cilvēkiem nav kur dzīvot, bet pašvaldībai stāv tukši, 

neremontēti dzīvokļi. 

S.Eglīte – izīrēt var tikai dzīvošanai derīgus dzīvokļus. 

D.Lejniece informē, ka ir noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs.  

 

1. Ņemot vērā [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 4.martā Salacgrīvas novada domē 

saņemto iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/17) par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Nr. 1, ar kopējo 

platību 21,2 kv.m, jo persona dzīvojusi un deklarējusies pašvaldības mājā [..] dzīvoklī Nr.11, bet 

dzīvoklis nav dzīvošanai derīgs un viņa vēlas mainīt dzīvokli Nr. 11 uz kuru tai noslēgts īres līgums 

ar Salacgrīvas novada pašvaldību (no 2013.gada 2.janvāra Nr. 8-2.6/47) uz dzīvokli Nr.1, tika 

konstatēts, ka:   
2. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr. [..] ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 479. 

2.1. Dzīvoklis Nr. 1 ir brīvs – neizīrēts, nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

un saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot 



PAR- 13 (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: 

 

3.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli Nr. 1, [..] ar kopējo platību 21,2 kv.m, 

un lauzt 2013.gada 2.janvāra īres līgumu Nr. 8-2.6/47. 

3.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,10 par 1 m
2
 mēnesī.  

3.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

3.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi. 

 

Lēmums Nr.433. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

40. § 

Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..] 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

[..] 

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

ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu 

iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs 

mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības” un  izvērtējot lietas apstākļus, 

ņemot vērā 2013.gada 18.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 13 

(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 īres tiesības uz dzīvokli [..], ar kopējo platību 59,10 m2, kurā ir 3 (trīs) istabas 

[..], personas kods [..]. 

2. Noteikt īres maksu 0,16 santīmi par vienu kvadrātmetru mēnesī. 

 

 

Lēmums Nr.434. Iesniegumu kopijas uz 2 lp. pievienotas protokolam. 

 

 

41. § 

Par nedzīvojamo telpu Valdemāra ielā 50, Ainažos, iznomāšanu 

 

1. Izskatot biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei”, reģ. Nr. 50008142611, valdes priekšsēdētājas 

Ingas Čekaļinas 2013.gada 2. septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-

16.2/659) par telpas daļas iznomāšanu Valdemāra ielā 50, Ainažos biedrības projekta „Dejotprieks” 

realizēšanai, tika konstatēts, ka pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 50 ar 

būves kadastra apz.6605 002 0107 001, sastāv no kultūras nama ēkas ar kopējo platību 621,7 kv.m, 

kas reģistrēta Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000472336. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība 

sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, balsojot PAR- 12 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, 

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

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

 



2.1. Iznomāt biedrībai „Vecāki – Ainažu jaunatnei”, reģ. Nr. 50008142611, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 50, Ainažos kultūras nama daļu no telpas 

Nr.35, pagraba stāvā, 2 kv.m platībā. 

2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – tautas tērpu un deju apavu glabāšanai. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 7 (septiņi) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu Ls 0.91 (nulle lati un 91 santīms) mēnesī. 

2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

2.6. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.oktobrī. 

 

Lēmums Nr.435. Nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

42. § 

Par nosaukuma un adreses [..] maiņu un piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes 

pagastā 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2013.gada 20.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/628) 16.08.2013. iesniegumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

nekustamam īpašumam Liepupes pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai 

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

ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot PAR- 13 (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. Mainīt zemes gabalam 0,3629 ha platībā Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar 

kadastra apzīmējumu [..] un uz tā esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi [..]. 

2. Saglabāt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. [..] nosaukumu [..] 

3. 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.436. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

43. § 

Par nosaukuma [..] maiņu un piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 20.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/629) 16.08.2013. iesniegumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

nekustamam īpašumam Liepupes pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai 

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

ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot PAR- 13 (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. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra Nr. [..] 

nosaukumu [..].  



2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) sastāvā esošajai zemes vienībai 1,01 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tā esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] 

adresi [..]. 

3. 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.437. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

44. § 

Par adreses piešķiršanu garāžu ēkām Ainažu pilsētā 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2013.gada 2.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

(reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/661) 27.08.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu garāžām Ainažu pilsētā 

un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes 

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

sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai 

pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un 18.punktu, kas nosaka, ka funkcionāli 

patstāvīgām garāžu ēkām vai to korpusiem pilsētās un ciemu teritorijās, kur ir ielas, adresi piešķir ar 

piesaisti ielas nosaukumam, kā arī katram jebkādas konstrukcijas garāžas boksam – piešķir telpu 

grupas numuru, balsojot PAR- 13 (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 garāžu ēkām Ainažos, Salacgrīvas novadā, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6605 004 0009 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C, Ainaži, Salacgrīvas novads un 

garāžu ēku: 

boksam Nr.1 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-1, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.2 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-2, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.3 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-3, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.4 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-4, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.5 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-5, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.6 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-6, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.7 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-7, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.8 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-8, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.9 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-9, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.10 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-10, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.11 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-11, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.12 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-12, Ainaži, Salacgrīvas novads,  

boksam Nr.13 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-13, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.14 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-14, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.15 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-15, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.16 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-16, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.17 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-17, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.18 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-18, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.19 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-19, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.20 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-20, Ainaži, Salacgrīvas novads. 

boksam Nr.21 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-21, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.22 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-22, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.23 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-23, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.24 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-24, Ainaži, Salacgrīvas novads, 



boksam Nr.25 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-25, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.26 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-26, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.27 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-27, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.28 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-28, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.29 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-29, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.30 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-30, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

boksam Nr.31 adresi: Krišjāņa Barona iela 4C-31, Ainaži, Salacgrīvas novads. 

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

 

 

45. § 

Par nekustamo īpašumu [..] apvienošanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz [..] 2013.gada 30.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar 

reģ.Nr.3-16.1/658) 30.08.2013. iesniegumu par nekustamo īpašumu [..] apvienošanu un adreses 

piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 18.septembra 

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

sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai 

pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu 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- 13 (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. Pievienot pie nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, [..] (kadastra Nr. [..]) 

nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), kas sastāv no zemes gabala 0,1639 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt pievienotajam zemes gabalam adresi: [..] 

2. Noteikt apvienotajam nekustamam īpašumam [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 

1001.  

3. Likvidēt Salacgrīvas novadā adresi: [..] 

4. 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.439. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

46. § 

Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 10.septembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.nr.3-16.1/684) 10.09.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] Salacgrīvas 

pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 



komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu 

apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu, 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- 13 (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 nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr. 

[..]) zemes vienību 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kazbikses 1”.  

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] sekojošus nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201 (6,7 ha platībā) un 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa kods 0101 (1,6 ha platībā). 

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā [..] (kadastra Nr. 

[..]) zemes vienību 17,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kazbikses 2”.  

4. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] sekojošus nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201 (15,6 ha platībā) un 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa kods 0101 (2 ha platībā). 

5. 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.440. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47. § 

Par nekustamā īpašuma Liepupes pagastā [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 4.septembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto (reģ. ar reģ.nr.3-16.1/666) 04.09.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] Liepupes 

pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības 

komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu 

apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu, 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- 13 (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 nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā [..] kadastra Nr. 

[..]) zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu 

nosaukumu „Bajāri”.  



2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa kods 0601. 

3. 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.441. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

48. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas pilsētā 

(ziņo G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 22.augusta lēmumiem 

Nr.2., Nr.3. un Nr.4. „Par īpašuma tiesību atzīšanu fiziskām personām” un saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, kā arī 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- 13 (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 zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Zaļā ielā 17A nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101. 

2. Noteikt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Zaļā ielā 17B nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101. 

3. Noteikt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Zaļā ielā 17C nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101. 

4. 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.442. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

49. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kad. [..], īpašnieces [..], 2013.gada 12.sptembra 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/690) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome 

konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..], uz kura atrodas dzīvojamā māja.  



1.2. No nekustamā īpašuma [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], paredzēts 

atdalīt jaunu zemes vienību 3,0 ha platībā, atdalāmajai zemes vienībai piešķirot adresi [..], 

Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. 

1.3. Nekustamā īpašuma [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], Salacgrīvas 

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

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

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

plānojums”, paredzētās izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās teritorijas, kurā no jauna veidojama 

zemes gabala minimālais lielums ir noteikts viens hektārs. 

1.4. Nekustamais īpašums [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], atrodas 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslā, kur 

saskaņā ar LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” 36.pantā noteiktajiem aprobežojumiem 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā noteikts, ka sadalot zemes gabalu vairākos 

zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem. 

1.5. 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. 

1.6. 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 Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 nekustamo īpašumu [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kad. 

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

projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], 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, ja piekļūšana paredzēta no valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–

Igaunijas robeža (Ainaži), zemes ierīcības projektā paredzēto ceļa pieslēgumu 

saskaņot ar Va/s „Latvijas Valsts ceļi”. 

 

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

 

 

 

 

 



50. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr.[..], īpašnieces 

[..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas kods [..], 08.08.2013. iesniegumu (reģ. Nr. 

3-16.1/596) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums [..], Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. [..], sastāv no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 66250010035. 

1.2. No nekustamā īpašuma [..], Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. [..], paredzēts atdalīt 

jaunu zemes vienību 0,4387 ha platībā. 

1.3. Nekustamā īpašuma [..], Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. [..], Salacgrīvas novada 

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

plānojums) ietilpstošajos, bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta 

saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu”, paredzētās 

izmantošanas veids ir mežsaimniecības teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes gabala 

minimālais lielums nav noteikts. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. 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 Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 nekustamo īpašumu [..], Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. 

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

projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], Ainažu pag., Salacgrīvas 

nov., kad. Nr. [..], 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. 

 

Lēmums Nr.444. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

51. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam „Krūmiņu iela 13”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Cīrule) 

 



1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kad. Nr.[..], zemes 

īpašnieka [..], personas kods [..], 04.09.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-11/665) par nekustamā īpašuma 

sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1.Nekustamais īpašums [..], Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kad. Nr. [..], sastāv no 

pieciem zemes gabaliem un ēkām. 

1.2. No nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīva, Salacgrīvas novads, ietilpstošā zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu [..] paredzēts atdalīt jaunu zemes vienību 1400 m
2
 platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā [..] Salacgrīva, Salacgrīvas novads, ietilpstošajam zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas 

ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, paredzētās izmantošanas veids ir mazdārziņu 

teritorijas, kurā galvenais zemes izmantošanas veids ir iedzīvotāju mazdārziņi (ģimenes dārziņi) bez 

kapitālas apbūves tiesībām, no jauna veidojamā zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 600 

m
2
. 

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 Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2013.gada 18.septembra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 [..], Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kad. 

Nr. [..] 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 [..], Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads, kad. Nr. [..] 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.445. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

52. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatījusi [..], 12.09.2013. iesniegumu, reģ. Nr. 3-16.1/692, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 



66720040348 sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. 

panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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 zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr. [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.  

2. Piešķirt nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., ar kadastra Nr. [..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:   

2.1. 2.zemes vienībai ar platību 1,01 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 3” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,01 ha platībā. 

2.2. 3.zemes vienībai ar platību 1,01 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 4” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,01 ha platībā. 

2.3. 4.zemes vienībai ar platību 2,24 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 5” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201) - 2,24 ha platībā. 

2.4. 5.zemes vienībai ar platību 1,00 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 6”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., zemes gabalam 

noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - 1,00 ha platībā. 

2.5. 6.zemes vienībai ar platību 1,01 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 7” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,00 ha platībā. 

2.6. 7.zemes vienībai ar platību 1,00 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 8” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,00 ha platībā. 

2.7. 8.zemes vienībai ar platību 1,33 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 9” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,33 ha platībā. 

2.8. 9.zemes vienībai ar platību 1,11 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās 

uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Vilkābeles 2” un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101) - 1,11 ha platībā. 

3. Saglabāt 1.zemes vienībai ar platību 1,03 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) - 1,03 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.446. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 



53. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumā Nr.130 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

I.Cīrule informē, ka nosaukuma maiņa nepieciešama, jo uz [..] ir izsniegta būvatļauja. 

 

Pamatojoties uz [..] 08.08.2013. iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/595) par nosaukuma maiņu 

viņam piederošā nekustamā īpašuma [..], Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā dalīšanas rezultātā 

izveidotajām zemes vienībām [..] un [..] un saskaņā ar 20.03.2013. apstiprināto zemes ierīcības 

projektu, Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 18.septembra sēdes atzinumu, 

kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes 

vienībai piešķir nosaukumu, balsojot PAR- 13 (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. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.130 „Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem 

Salacgrīvas novada teritorijā” un lēmuma: 

1.1. punktu Nr.2. izteikt sekojošā redakcijā: „Piešķirt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 5.64 ha platībā 

(platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un 

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

lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 5.64 ha platībā”. 

1.2. punktu Nr.3. izteikt sekojošā redakcijā: „Saglabāt nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 4.28 ha platībā 

(platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 

4.05 ha;  

- zeme, fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas 

(NĪL kods 0302) 0.23 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.447. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

54. § 

Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.481 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 



1. Noteikt sekojošu dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamām telpām Salacgrīvas novada domes 

īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un 

dzīvojamām telpām: 

1.1. labiekārtotos dzīvokļos – EUR 0.23 par m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa EUR 0.04, 

apsaimniekošanas izdevumu daļa EUR 0.19 

1.2. daļēji labiekārtotos dzīvokļos – EUR 0.20 par m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa EUR 0.02, 

apsaimniekošanas izdevumu daļa EUR 0.18 

1.3. dzīvokļos bez labierīcībām – EUR 0.14 par 1m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa EUR 0.01, 

apsaimniekošanas izdevumu daļa EUR 0.13 

2. Noteikt sekojošu telpu īres maksu dzīvojamām telpām Salacgrīvas novada domes īpašumā vai 

valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām, 

kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss EUR 0.03 par m2 mēnesī, tai skaitā peļņas daļa Ls 0, 

apsaimniekošanas izdevumu daļa EUR 0.03 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājās, kurās uz pārvaldīšanas līguma pamata dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic pārvaldnieks, apsaimniekošanas izdevumu maksas daļu 

īrnieks maksā dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 

pieņemtu lēmumu, slēdzot līgumu ar pārvaldnieku. 

4. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami 

šādi obligātie maksājumi: 

4.1. dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā 

noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam 

īpašniekam piederošās zemes; 

4.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

26.septembra lēmumu Nr. 481 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.448.  

 

55. § 

Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr.336 „Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes 

mūzikas skola” telpu nomas maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī 

ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 

(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 

lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Noteikt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksu par 

vienu personu diennaktī, slēdzot telpu nomas līgumu EUR 4.27  

2. Iznomājamās telpas - 1.stāva orķestra klase, ritmikas zāle, kora zāle, pūšaminstrumentu klase, 

un 2.stāva akordeona klasē, klavieru klasēs, mūzikas teorijas klasē  

3. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr.336 „Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” 

telpu nomas maksas apstiprināšanu”. 

 



Lēmums Nr.449.  

 

56. § 

Par nomas maksas apstiprināšanu domes automašīnām 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.135 „Par nomas maksas apstiprināšanu domes 

automašīnām” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas 

kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai VW Transporter CARAVELLE, 

reģistrācijas Nr.HD 3487, sekojošu nomas maksu: 

1.1. Par katru nobraukto kilometru EUR 0.18 

1.2. Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 10.84 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai VW T5 Shuttle, reģistrācijas 

 Nr.GL 1270, sekojošu nomas maksu: 

2.1. Par katru nobraukto kilometru EUR 0.18 

2.2. Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 9.65 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta automašīnai VW CARAVELLE, 

reģistrācijas Nr.HD 1179, sekojošu nomas maksu: 

3.1. Par katru nobraukto kilometru EUR 0.20 

3.2. Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 14.13 

4. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai OPEL VIVARO, reģistrācijas  

Nr.GJ 5564, sekojošu nomas maksu: 

4.1. Par katru nobraukto kilometru EUR 0.14 

4.2. Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 8.12 

5. Nomas maksas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. 

6. Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā izveidotām kultūras un sporta iestādēm, 

biedrībām, organizācijām un klubiem (kuri netiek finansēti no pašvaldības budžeta) ar 

izpilddirektora atļauju var piešķirt automašīnu VW Transporter CARAVELLE, VW T5 

Shuttle vai OPEL VIVARO, institūcijai atmaksājot pašvaldībai autotransporta degvielas 

izdevumus, ja automašīnas nepieciešama, lai attiecīgā institūcija veiktu sociālās aizsardzības, 

kultūras, izglītības, vai sporta funkcijas nodrošināšanu. 

7. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.marta lēmumu Nr.135 „Par nomas maksas apstiprināšanu domes automašīnām”. 

 

Lēmums Nr.450.  

57. § 

Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.718 „Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas 

muzeja ieejas biļešu un pārējo pakalpojumu maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro 

ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1.Apstiprināt sekojošu Ainažu Ugunsdzēsības muzeja ieejas biļešu maksu: 

    1.1. Skolēniem, studentiem un pensionāriem – EUR 0.43 

    1.2. Pieaugušajiem – EUR 0.71 

    1.3. Pirmskolas vecuma bērniem, pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem 

(uzrādot darba apliecību ) – bez maksas. 

 

2. Apstiprināt sekojošu Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu maksu: 

2.1.  Skolēniem, studentiem un pensionāriem – EUR 0.28 

2.2. Skolēniem, studentiem un pensionāriem ar gidu – EUR 0.43 

2.3. Pieaugušajiem – EUR 0.57 

2.4. Pieaugušajiem ar gidu – EUR 0.71 

2.5. Pirmskolas vecuma bērniem, pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem 

(uzrādot darba apliecību ) – bez maksas. 

 

 3.Apstiprināt sekojošu maksu par maksas  pakalpojumiem Salacgrīvas muzejā: 

3.1.    A4 lapas kopēšana vai drukāšana  – EUR 0.06  

3.2.    A3 lapas kopēšana vai drukāšana – EUR 0.23 

3.3.    Fotogrāfijas skenēšana – EUR 0.06 

    3.4.     Fotogrāfijas drukāšana  ar melnbalto lāzera printeri uz DATA COPY papīra 

      EUR 0.11 

     3.5..    Fotogrāfijas drukāšana  ar krāsaino tintes printeri uz DATA COPY papīra 

                  3.5.1.     10 x 15 – EUR 0.46 

    3.5.2.     16 x 30 – EUR 0.92 

     3.6.    Fotogrāfijas  drukāšana  ar krāsaino tintes printeri uz fotopapīra INKJET PHOTO 

3.6.1.  10 x 15 – EUR 0.70 

3.6.2.  16 x 30 – EUR 1.39 

 

3.7. Maksa par lēmuma 3.punktā uzskaitītajiem maksas pakalpojumiem apliekama ar PVN 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. No ieejas biļešu maksas tiek atbrīvoti arī: 

    4.1. starptautisko studentu/skolēnu (ISIC) karšu īpašnieki; 

    4.2. starptautisko pasniedzēju/skolotāju (ITIC) karšu īpašnieki; 

    4.3. Parex ISIC studentu/skolēnu Visa Electron karšu īpašnieki; 

    4.4. Parex ITIC Pasniedzēju Visa Classic karšu īpašnieki; 

    4.5. jauniešu (IYTIC) karšu īpašnieki. 

 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes  2010.gada 

29.decembra lēmumu Nr.718 „Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas 

biļešu un pārējo pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.451.  

 

 

 

 



58. § 

Par telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr. 91 „Par telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas 

noteikšanu” (ar grozījumiem 2010.gada 19.maija lēmums Nr. 278) latos apstiprināto maksu euro 

ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 
 

Apstiprināt sekojošas telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas: 

 

1. Noteikt Salacgrīvas kultūras nama telpu nomas maksu: 

1.1. par lielo zāli: 

1.1.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem - 21.34  EUR/h  

1.1.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem - 28.46 EUR/h 

1.2. par foajē : 

1.2.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem - 9.96 EUR/h  

1.2.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem - 14.23 EUR/h 

1.3. par izstāžu zāli, kora zāli: 

1.3.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm,  pārrunām, mēģinājumiem – 4.27 EUR/h  

1.3.2. izklaides pasākumiem: svinībām, koncertiem  7.11 EUR/h 

1.4. par nodarbību telpām -spoguļzālē, aktieru ģērbtuvēs, u.c. 2.85 EUR/h  

1.5. par skatuvi 

1.5.1. bez gaismas prožektoru un skaņas iekārtu izmantošanas  - 7.11 EUR/h 

1.5.2. ar gaismas prožektoru un skaņas iekārtu izmantošanu – 14.23 EUR/h 

 

2. Noteikt Ainažu kultūras nama telpu nomas maksu: 

2.1. par lielo zāli ; 

2.1.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem – 9.96 EUR/h  

2.1.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem – 14.23 EUR/h 

2.2. par balto zāli : 

2.2.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem – 4.27 EUR/h  

2.2.2. izklaides pasākumiem: ballēm, saviesīgiem vakariem – 7.11 EUR/h 

2.3. par foajē -preču tirdzniecībai, sanāksmēm, pārrunām  - 4.27 EUR/h  

2.4. par zaļo zāli : 

2.4.1.semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām un mēģinājumiem -  2.85 EUR/h 

2.4.2. izklaides pasākumiem: ballēm, saviesīgiem vakariem – 5.69 EUR/h 

2.5. par nometnēm-diennaktī no personas  - 2.85 EUR/h 

  

3. Noteikt Liepupes pagasta tautas nama telpu nomas maksu: 

3.1.par telpām „Ābeļziedos”:  

3.1.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem – 7.11 EUR/h  

       3.1.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem – 9.96 EUR/h 

3.2. par mazo zāli „Mežgravās”: 

3.2.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem – 7.11 EUR/h 

       3.2.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem – 14.23 EUR/h 

3.3. par lielo zāli „Mežgravās”: 

3.3.1. semināriem, sapulcēm, sanāksmēm, pārrunām, mēģinājumiem – 14.23 EUR/h  

       3.3.2. izklaides pasākumiem: ballēm, šoviem, diskotēkām, koncertiem – 21.34 EUR/h 

3.4. par vestibilu „Mežgravās”   2.85 EUR/h 



 

4. Noteikt Lauvas tautas nama telpu nomas maksu: 

4.1. par zāli 3.56 EUR/h 

4.2. par citām telpām( katru atsevišķi) 1.42 EUR/h 

 

5. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktā kārtībā.  

 

6. No noteiktās telpu nomas maksas tiek atbrīvotas tās biedrības, kuras regulāri izmanto kultūras 

iestāžu telpas mēģinājumiem, lai sagatavotu un sniegtu priekšnesumus bez atlīdzības, un 

veidotu izstādes pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajos pasākumos - (Lieldienas, Vasarsvētki, 

Līgo svētki, Jūras svētki, Pilsētas svētki, Nēģu gadatirgus, Ziemassvētki, u.c. pasākumi). 

 

7. Komersantiem vai fiziskām personām, kuras regulāri izmanto kultūras iestāžu telpas 

mēģinājumiem, un sniedz priekšnesumus bez atlīdzības pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajos 

pasākumos, piemēro telpu nomas maksas atlaidi 50% apmērā 

 

8. Noteikt sekojošu Salacgrīvas novada kultūras namu/tautas namu telpu nomas maksu dažādu 

sarīkojumu rīkošanai ar „Nomnieka” ieejas biļetēm: 

8.1. atpūtas un izklaides sarīkojumiem 20 % no biļešu ietirgotās summas (t.sk. PVN); 

8.2. koncertiem, teātriem, bērnu sarīkojumiem un kino demonstrēšanai 10% no biļešu ietirgotās 

summas (t.sk PVN). 

 

9. Noteikt ieejas biļešu cenas Salacgrīvas novada kultūras namu/ tautas namu rīkotajos    

pasākumos no  0.71 EUR -7.11 EUR 

 Konkrētā pasākuma ieejas maksu nosaka kultūras iestādes vadītājs. 

 

10. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

11. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr. 91 

„Par telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu” (ar grozījumiem 2010.gada 

19.maija lēmums Nr. 278). 

 

Lēmums Nr.452.  

 

59. § 

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

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 549 „Par nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē, 

Salacgrīvas pagastā nomas maksas apstiprināšanu” un 2013.gda 14.augusta lēmumu Nr.392 „Par 

nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē telpu nomas maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto 

nomas maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 

18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 EUR 4.27 

2.  Noteikt nomas maksu Zālei (70.8 kv.m platībā) pasākumu rīkošanai par stundu EUR 3.17 

3. Nomas maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 



5. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 549 „Par 

nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nomas maksas apstiprināšanu” 

un 2013.gda 14.augusta lēmumu Nr.392 „Par nedzīvojamās telpas Zītaru ielā 2, Korģenē telpu 

nomas maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.453.  

 

60. § 

Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 260 „Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlējam DINO 

210XT” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu 

un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 

2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pacēlājam DINO 210 XT nomas maksu par katru 

tehnikas izmantošanas stundu  EUR 29.37 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai Volkswagen Transporter kravas, 

reģistrācijas Nr. HL 9921 (iznomā tikai kopā ar pacēlāju DINO), sekojošu nomas maksu: 

2.1. Par katru nobraukto kilometru EUR 0.18 

2.2. Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 2.40 

3. Nomas maksas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. 

4. Tehnika iznomājama atsevišķos gadījumos, ar izpilddirektora saskaņojumu Pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pārvaldnieka uzraudzībā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 260 

„Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlējam DINO 210XT”. 

 

Lēmums Nr.454.  

 

61. § 

Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmuma Nr. 715 „Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu 

maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes 

noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, 

Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt sekojošas Lauvu tautas nama (TN) sniegto maksas pakalpojumu cenas:  

1.1. datora izmantošana    EUR 0.24 par 1 stundu 

1.2. melnbaltā izdruka no printera    EUR 0.06 par 1 lpp 

1.3. krāsainā izdruka no printera   EUR 0.24 par 1 lpp 

 

2. Apstiprināt telpu nomas maksu Lauvu TN par 1 stundu; 

2.1. Zāle                                             EUR 3.56 



2.2. citas telpas (par katru atsevišķi) EUR 1.42 

 

3. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra Salacgrīvas 

novada domes lēmumu Nr. 715 „Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.455.  

 

62. § 

Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

  

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.214 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem: 
 

Nr.p.k. Pakalpojums 

Maksa par 

pakalpojumu 

bez PVN (EUR) 

1. Svinīga laulības reģistrācija 

Salacgrīvas kultūras nama foajē  

 

1.1. ar telpu noformējumu 23.39 

1.2. muzikālo pavadījumu 32.46 

1.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 45.39 

2. Svinīga laulības reģistrācija 

Salacgrīvas novada domē 

 

2.1. ar telpu noformējumu 15.51 

2.2. ar muzikālo pavadījumu 24.57 

2.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 37.49 

3. Svinīga laulības reģistrācija Ainažu kultūras 

nama baltajā zālē 

 

3.1. ar telpu noformējumu 18.34 

3.2. ar muzikālo pavadījumu 27.40 

3.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 40.34 

4. Svinīga laulības reģistrācija  

Liepupes pagasta pārvaldes mazajā zālē 

 

4.1.  ar telpu noformējumu 15.54 

4.2. ar muzikālo pavadījumu 24.60 

4.3. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 37.54 

5. Svinīga laulības reģistrācija   



Liepupes pagasta pārvaldes lielajā zālē 

5.1.  ar telpu noformējumu 26.48 

 ar muzikālo pavadījumu 25.18 

5.2. ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu 48.48 

6. Svinīga laulības reģistrācija ārpus nodaļas 

telpām (bez noformējuma un muzikālā 

pavadījuma) 

 

6.1. ja personas nodrošina amatpersonas nokļūšanu 

līdz laulību vietai un atpakaļ  - 

6.2. ja amatpersona līdz laulību vietai un atpakaļ 

nokļūst ar domes transportu  

Atbilstoši domes 

noteiktajam 

izcenojumam par domes 

automašīnu nomu 

7. Dzimšanas svinīga reģistrācija  12.96 

8. Laulības jubilejas svinīga ceremonija Izcenojumi tādi paši kā 

Svinīga laulības 

reģistrācija attiecīgajās 

telpās 

9. Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības 

izsniegšana vāciņos: 

 

9.1. Laulības apliecības izsniegšana vāciņos 4.82 

9.2. Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos, 

reģistrējot dzimšanu 
0,00 

9.3. Atkārtotas dzimšanas apliecības izsniegšana 

vāciņos 
4.40 

 

2. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekamas ar spēkā esošo likumā noteikto pievienotās 

vērtības nodokli (PVN).  

3. Samaksa par pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit dienas) pirms svinīgās 

reģistrācijas dienas, pie Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka, maksājot skaidrā naudā, ar 

maksājumu karti vai iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā, izņemot cenrāža punktu 

Nr. 8.3. – uzreiz pirms saņemšanas. 

4. No lēmuma cenrāža 1.1., 2.1., 3.1. punktos minētām pakalpojumu maksām atbrīvo, ja abas 

personas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kā arī ja abas personas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām. 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.214 

”Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”. 

7. Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Salacgrīvas 

novada mājas lapā www.salacgriva.lv. 

 

Lēmums Nr.456.  

 

63. § 

Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, 

Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 726 „Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, 

Ainažu bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes 

bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto 

maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas 

http://www.salacgriva.lv/


kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 

18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, 

Mērnieku bibliotēkas, Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, 

Korģenes bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem: 

 

N.p.k. Bibliotēkas pakalpojumi Mērvienība Cena 

(EUR) 

1.    

1.1. Starpbibliotēku abonementa izmantošana (Salacgrīvas 

novada Salacgrīvas bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, 

Mērnieku bibliotēkā, Svētciema bibliotēkā, Korģenes 

bibliotēkā) 

1 izpildīts 

pieprasījums 

0.28 

1.2 Pasta pakalpojumi par starpbibliotēku abonementa 

izmantošanu ( Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, 

Svētciema bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes 

bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā) 

 

1 izpildīts 

pieprasījums 

2.13 

1.3 Soda nauda (par iespieddarbu nodošanas termiņa 

pārkāpšanu) Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 

Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 

bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, 

Korģenes bibliotēkā) 

1 mēnesis 0.71 

1.4 Lasītāja karte (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

bibliotēkā) 

1 gads 1.42 

1.5 Lasītāja karte skolēniem un pensionāriem (Salacgrīvas 

novada Salacgrīvas bibliotēkā) 

1 gads 0.71 

2. Izdruka no datora: (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, 

Svētciema bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, Tūjas 

bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā) 

  

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Melnbalta, teksts 

Melnbalta, attēls 

Krāsaina, teksts  

Krāsaina, attēls 

1 lpp. 

1 lpp. 

1 lpp. 

1 lpp. 

0.07 

0.14 

0.28 

0.57 

2.2 Skenēšana (Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 

Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 

bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, 

Korģenes bibliotēkā) 

1 lpp. 0.14 

2.3 Datora izmantošana (sākot no 3.stundas dienā) 

(Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā) 

1 stunda 0.28 

3.    

3.1 Kopēšana:  (Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 

Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 

bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, 

Korģenes bibliotēkā) 

  

3.1.1.   

3.1.2. 

3.1.3. 

Melnbalta, teksts  

Melnbalta, attēls 

Krāsaina, teksts 

1 lpp. 

1 lpp. 

1 lpp. 

0.07 

0.14  

0.28 



3.1.4 Krāsaina, attēls 1 lpp. 0.57 

3.2. Melnbalta A3 (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā) 

1 lpp. 0.14 

3.3. Faksa izmantošana: (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema bibliotēkā, 

Tūjas bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā) 

  

3.3.1. 

3.3.2. 

Latvijā        

Pasaulē  

1 reize (līdz 5 

lapām)  

0.43 

1.42  

4. Bibliotēkas telpu noma (apliekama ar pievienotās 

vērtības nodokli likumā noteiktā apmērā (Salacgrīvas 

novada Salacgrīvas bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, 

Svētciema bibliotēkā) 

1 stunda 2.85 

 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

29.decembra lēmumu Nr.726 „Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu 

bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes 

bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu.” 

 

Lēmums Nr.457. 

 

64. § 

Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.622 „Par mūzikas instrumentu nomas maksas 

apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Noteikt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas mūzikas instrumentu nomas maksu EUR 

2.85 mēnesī par vienu instrumentu, slēdzot instrumentu nomas līgumu. 

2. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 19.decembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.622 „Par mūzikas instrumentu nomas maksas 

apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.458.  

 

65. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmuma Nr.207 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

atcelšanu 

 

Pamatojoties uz 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem”, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 

(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: 

Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumu Nr.207 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”. 

 

Lēmums Nr.459.  

 

66. § 

Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.626 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas 

audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu”   latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1. 

janvāri: 
1.1. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem    EUR 1.57 dienā  

1.2. 1.-3.klases audzēkņiem      EUR 1.71 diena 

1.3. pusdienas 4. – 12. klašu skolēniem     EUR 2.21 dienā  

1.4. brokastis         EUR 0.71 dienā  

1.5. launags         EUR 0.85 dienā 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2014. gada 1. janvāri: 

2.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, 

 pusdienas, launags        EUR 1.99 dienā 

2.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags  EUR 2.56 dienā  

2.3. pusdienas 3. klašu skolēniem      EUR 0.85 dienā  

2.4. pusdienas 4. klases skolēniem     EUR 0.85 dienā  

2.5. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem     EUR 1.71 dienā  

2.6. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem     EUR 1.14 dienā  

2.7. brokastis        EUR 0.50 dienā  

2.8. launags        EUR 0.50 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1. janvāri: 

3.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, 

 pusdienas, launags       EUR 1.14 dienā 

3.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags  EUR 1.21 dienā  

3.3. brokastis        EUR 0.21 dienā  

3.4. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem    EUR 0.43 dienā  

3.5. pusdienas 1.-2.klašu audzēkņiem     EUR 0.57 dienā  

3.6. pusdienas 3. klases skolēniem     EUR 0.86 dienā  

3.7. pusdienas 4.klašu skolēniem      EUR 1.36 dienā  

3.8. pusdienas 5.-12.klašu skolēniem     EUR 0.50 dienā  



3.9. launags        EUR 0.35 dienā  

4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām.  

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar 2014. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

19.decembra lēmumu Nr.626 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.460.  

 

67. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr.390 „Par Pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis 

ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014.gada 

1.janvāri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 2.06 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 2.28 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   EUR 3.27 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   EUR 3.49 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   EUR 4.48 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   EUR 4.70 dienā 

1.7. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 2.80 dienā  

1.8. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   EUR 3.02 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  EUR 4.98 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   EUR 5.41 dienā 

1.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē 

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(1.09-31.05)       EUR 7.00 dienā 

1.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģene  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   

(1.09-31.05)       EUR 7.21 dienā  

   

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2014.gada 1.janvāri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 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    EUR 2.99 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   EUR 2.99 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   EUR 4.20 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  EUR 4.20 dienā 

2.7. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.8. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 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 EUR 4.20 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 EUR 4.20 dienā 

2.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem 

        (01.09.-31.05.)       EUR 1.85 dienā  

2.12.  PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem 

         (01.09.-31.05.)       EUR 1.99 dienā  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1.janvāri: 

3.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” 

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 0.21 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 0.29 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   EUR 0.28 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   EUR 0.50 dienā  

3.5. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 0.95 dienā  

3.6. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.03 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 EUR 0.78 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 EUR 1.21 dienā 

3.9. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 5.15 dienā  

3.10. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 5.22 dienā  

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr. 

390 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas 

apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.461.  

 

68. § 

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

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr.391 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un 

domes dotācijas daļas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā 

Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas 

principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā 

redakcijā: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014.gada 

1.janvāri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 3.06 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 3.49 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas  

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē 



 nodarbības no 900 līdz 1200      EUR 1.71 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 4.91 dienā 

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

1.-4.klases audzēkņiem      EUR 1.99 dienā  

1.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

5.-9.klases audzēkņiem      EUR 2.13 dienā  

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2014.gada 1.janvāri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē 

  nodarbības no 900 līdz 1200       EUR 1.35 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk      EUR 4.20 dienā 

2.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 3.-4.klasei  EUR 0.85 dienā  

2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei  EUR 1.71 dienā 

  

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2014. gada 1.janvāri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.21 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.50 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas 

5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē  

nodarbības no 900 līdz 1200       EUR 0.36 dienā 

3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 0.71 dienā 

3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.-2.klasei  EUR 0.85 dienā  

3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 3.- 4.klasei  EUR 1.14 dienā  

3.7. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei  EUR 0.42 dienā  

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

14.augusta lēmumu Nr. 391 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  
 

Lēmums Nr.462.  

 

 

 

 

 

 



69. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.624 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu 

euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra 

atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas 

       pakalpojumu cenu ar 2014.gada 1.janvāri:    EUR 1.42 dienā. 

2. Apstiprināt vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu 3.-4.klases audzēkņiem ar 

      2014.gada 1.janvāri       EUR 0.85 dienā. 

3. Apstiprināt domes dotāciju skolēnu ēdināšanai ar 2014.gada 1.janvāri 

1.-2.klases audzēkņu ēdināšanai     EUR 0.28 dienā 

3.-4.klases audzēkņu ēdināšanai     EUR 0.57 dienā. 

4. Salacgrīvas vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

    ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

19.decembra lēmumu Nr.624 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.463.  

 

70. § 

Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 338 „Par Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parka” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot 

vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu balsojot PAR- 13 

(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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt sekojošas Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu 

maksas: 

1.1. Par nomas maksu par visiem ”Zvejnieku Parkā” ietilpstošajiem objektiem (stadions, 

estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas, telšu vietas, rezerves futbola laukums), tai 

skaitā, maksa par patērēto elektroenerģiju: 



1.1.1. Par sporta un atpūtas pasākumiem uz divām diennaktīm: 

1.1.1.1.Līdz 500 cilvēkiem EUR 711.44  

1.1.1.2.No 501 līdz 1000 cilvēkiem EUR 1422.87  

1.1.1.3.No 1001 līdz 1500 cilvēkiem EUR 2134.31  

1.1.1.4.Virs 1500 cilvēkiem EUR 2845.74 

 

1.1.2. Par citiem pasākumiem, kas nav minēti lēmuma 1. punktā, noteikt šādu nomas 

maksu par vienu stundu: 

1.1.2.1.Bērnu un jauniešu kolektīviem EUR 7.11 

1.1.2.2.Brīvdabas teātra uzvedumiem EUR 7.11 

1.1.2.3.Mūzikas grupām koncertiem EUR 21.34 

1.1.2.4.Papildus katram pasākumam maksa par atkritumu izvešanu:  EUR 56.91  

 

1.1.3. Par masu atpūtas pasākumiem uz laiku līdz vienai diennaktij par „Zvejnieku parkā” 

ietilpstošajiem objektiem (estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas), tai skaitā, par 

patērēto elektroenerģiju (38A), atkritumu savākšanu un to izvešanu: EUR 1067.15 

 

1.2.  par futbola laukumu un tribīņu noma: 

1.2.1. Par spēli galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem EUR 85.37  

1.2.2. Par spēli galvenajā laukumā jauniešiem EUR 56.91  

1.2.3. Par spēli rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem EUR 42.69 

1.2.4. Par spēli rezerves laukumā jauniešiem EUR 35.57 

1.2.5. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem EUR 56.91  

1.2.6. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā jauniešiem EUR 42.69 

1.2.7. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem EUR 35.57 

1.2.8. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā jauniešiem EUR 28.46 

1.2.9. Par galvenā laukuma nomu uz dienu EUR 142.29  

1.2.10. Par rezerves laukuma nomu uz dienu EUR 106.72  

 

*
Maksa noteikta par treniņu nodarbībām līdz 3 stundām. 

1.3. Par tenisa kortu un inventāra nomu: 

1.3.1. Par tenisa kortu nomu Salacgrīvas „Zvejnieku parkā” par 1 stundu: 

1.3.1.1.Darba dienās 8:00-16:00 EUR 3.53 

1.3.1.2.Darba dienās 16:00-21:00 EUR 4.71 

1.3.1.3.Brīvdienās EUR 3.53 

1.3.1.4.Skolēniem un studentiem darbadienās 8:00-16:00 EUR 2.35 

 

1.3.2.  Tenisa raketes un bumbiņas noma par 1 stundu EUR 0.58 

 

1.3.3. Noteikt abonementa maksu mēnesim (jāizmanto no 1.-30.(31.)datumam) 

1.3.3.1.Darba dienās 8:00-16:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  EUR 22.34 

1.3.3.2.Darba dienās 16:00-21:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  EUR 31.74 

1.3.3.3.Darba dienās 16:00-21:00 (1 x nedēļā – 1 st.) un brīvdienās (1 x nedēļā – 1 st.)  

 EUR 27.05 

*
 (ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi, tad abpusēji vienojoties par laikiem) 

 

1.4. Par hokeja laukuma un stadiona (bez futbola laukuma) nomu: 

1.4.1. par hokeja laukuma Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu periodā no 1.maija līdz 

30.septembrim: 

1.4.1.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām EUR 2.85 

1.4.1.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu EUR 7.11 

 



1.4.2. par stadiona (bez futbola laukuma) Salacgrīvā Sporta ielā Nr.6 izmantošanu:  

1.4.2.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām     EUR 2.85 

1.4.2.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu     EUR 7.11 

 

1.4.3. par telts vietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti EUR 1.18. Telšu vietas 

noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām.  

 

1.4.4. par autostāvvietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti EUR 2.35 Automašīnu 

stāvvietas noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām. 

 
* 
Maksa par telšu un automašīnu stāvvietu netiek piemērota, ja nomnieks nomā visu teritoriju  

 

1.5. Par ieejas biļešu maksu „Zvejnieku parka” slidotavā par 1 konkrētu dienu: 

1.5.1. Pieaugušajiem        EUR 0.94  

1.5.2. Bērniem un skolniekiem      EUR 0.47 

 

1.6. Par trenažieru zāles izmantošanu:  

1.6.1. Noteikt maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu: 

1.6.1.1.Par 1 stundu pieaugušajiem     EUR 0.94 

1.6.1.2.Par 1 stundu skolēniem līdz 18 g.v.    EUR 0.58 

 

1.6.2. Noteikt šādu abonementa maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā Sporta ielā Nr.6 

izmantošanu: 

1.6.2.1.1. Par 10 stundām pieaugušajiem    EUR 8.47 

1.6.2.1.2. Par 10 stundām skolēniem līdz 18 g.v.   EUR 5.29 

 
*
Abonementa derīguma termiņš - vienu mēnesi no iegādes brīža. 

 

1.7. Noteikt maksu par saunas un ar to saistīto telpu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 

izmantošanu: 

1.7.1. Par saunas izmantošanu 1stundu ( līdz 10 personām)  EUR 4.71 

1.7.2. Par saunas izmantošanu 1 stundu pēc treniņa trenažieru zālē (līdz 10 personām)    

          EUR 3.53 
1.7.3. Par saunas izmantošanu par pirmo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 personām) 

          EUR 4.71 
1.7.4. Par saunas izmantošanu par katru nākošo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 

personām          EUR 2.35 

1.7.5. Par priekštelpas izmantošanu 1 stundu (līdz 15 personām)  EUR 1.18 

 
*
No maksas par saunas un ar to saistīto telpu izmantošanu līdz divām stundām tiek atbrīvotas 

Zvejnieku parka sporta spēļu komandas pēc spēlēm Salacgrīvā. 

 

2. Nomas maksa apliekas ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

20.jūnija lēmumu Nr.338 „Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.464.  

 

 

 

 



71. § 

Par dalības maksas apstiprināšanu par Uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkotajiem 

semināriem 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr. 123 „Par dalības maksas apstiprināšanu par 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkotajiem semināriem” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, 

kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā 

noteiktos noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt Uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkoto semināru dalības maksu vienam 

dalībniekam  EUR 3.53  

2. Dalības maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr. 

123 „Par dalības maksas apstiprināšanu par Uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkotajiem 

semināriem” 

 

Lēmums Nr.465.  

 

72. § 

Par karstā ūdens maksas Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 716 „Par karstā ūdens maksas Salacgrīvas kultūras 

nama īrniekiem apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā 

Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas 

principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Noteikt maksu par karsto ūdeni, kuru saņem Salacgrīvas kultūras nama īrnieki no kultūras namā 

ierīkotā ūdens sildītāja - EUR 2,93 par m
3
. 

2. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 716 

„Par karstā ūdens maksu Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu”. 
 

Lēmums Nr.466.  

 

73. § 

Par grāmatu pārdošanas maksu noteikšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 20.janvāra lēmumu Nr.37 „Par grāmatu pārdošanas maksu noteikšanu” latos 

apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro 

ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 



18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt Ievas Cimermanes grāmatas „Vīri un kuģi” pārdošanas maksu EUR 14.23 

(ieskaitot PVN likumdošanā noteiktā kārtībā). 

2. Apstiprināt grāmatas „Ainaži” pārdošanas maksu EUR 4.27 (ieskaitot PVN likumdošanā 

noteiktā kārtībā). 

3. Apstiprināt grāmatas „Salacgrīva” pārdošanas maksu EUR 7.11 (ieskaitot PVN likumdošanā 

noteiktā kārtībā). 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

20.janvāra lēmumu Nr. 37 „Par grāmatu pārdošanas maksu noteikšanu”. 

 

Lēmums Nr.467.  

 

74. § 

Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu nomas maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.723 „Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” telpu nomas maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī 

ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 

(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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 
 

1. Apstiprināt telpu nomas maksu Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” par 1 

diennakti nakšņošanai grupas telpā vienai personai – EUR 4.27. 

2. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” 

par 1 stundu: 

 2.1. Zāle (teātra izrādēm, pulciņiem un citiem pasākumiem)   EUR 3.84  

2.2. Zāle (kāzām, jubilejām)       EUR 7.46 

3. Apstiprināt ēdināšanas bloku izmantošanas maksu nometnēm EUR 0.71 dienā no personas 

4. Apstiprināt veļas mazgātuves nomas maksu pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” par 1 

mēnesi –EUR 39.95. 

5. Apstiprināt nomas maksu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pirmsskolas 

izglītības iestādē „Vilnītis” un tās filiālēs Svētciemā un Korģenē par 1 mēnesi. 

5.1. Virtuves noma –  EUR 3.02 

5.2. Virtuves inventāra noma - EUR 3.02 

6. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

7. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

8. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 

723 „Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu nomas maksas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.468.  

 

 



75. § 

Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 720 „Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta 

centra sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī 

ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 
 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem:  

1.1. par vienas formas sagatavošanu Eiropas Savienības atbalsta maksājumu saņemšanai par 

faktiski apstrādātajiem lauksaimniecības hektāriem un materiālu atvešanu no 

Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valmieras nodaļas – EUR 7.11 

1.2. par projektu „Naturālo saimniecību pārstrukturizācija” un „ES standartu sasniegšana” 

sagatavošanu pašvaldības iedzīvotājiem – EUR 42.69 

2. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 720 

„Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.469.  

 

76. § 

Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.710 „Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu 

nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī 

ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā:  

 

1.Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolā: 

 

1.1. Maksa par telpu nomu: 

1.1.1. Sporta vai aktu zāles noma nakšņošanai, 

izmantojot sporta zāles tualetes un dušas 
1.42 EUR/diennaktī no 

personas 

1.1.2. Sporta zāles noma  8.54 EUR/h 

1.1.3. Aktu zāles noma pasākumiem 5.69 EUR/h 

1.1.4. Klašu telpu noma nakšņošanai 1,42 EUR/diennaktī no 

personas  

1.1.5. Klašu telpu noma nakšņošanai, izmantojot dušas  2.13 EUR/diennaktī no 



personas 

1.1.6. Klašu telpu noma semināriem, kursiem 2.42 EUR/h 

1.1.7. Ēdnīcas telpu iznomāšana 4.27 EUR/h 

1.1.8. Ēdnīcas telpu iznomāšana, izmantojot traukus un 

iekārtas  
8.54 EUR/h 

1.1.9. Datorklases izmantošana nodarbībām (12 vietas) 4.27 EUR/h 

1.1.10. Sporta laukuma iznomāšana pasākumiem, 

nodarbībām 
7.11 EUR/h 

 

      1.2. Maksa par kopēšanas un faksēšanas pakalpojumiem: 

1.2.1. Kopēšanas pakalpojumi skolēniem un darbiniekiem:  

1.2.1.1. A4 formāta 1 lpp. 0.06 EUR 

1.2.1.2. A4 formāta abas lpp. 0.11 EUR 

1.2.1.3. A3 formāta 1 lpp. 0.11 EUR 

1.2.1.4. A3 formāta abas lpp. 0.23 EUR 

1.2.2. Citiem interesentiem  

1.2.2.1. A4 formāta 1 lpp. 0.14 EUR 

1.2.2.2. A3 formāta 1 lpp. 0.28 EUR 

1.2.2.3. 1 lpp. nosūtīšana pa faksu 0.43 EUR  

 

1.3. Maksa par kultūras pasākumiem: 

1.3.1. Ieejas maksa skolēniem (deju vakari, diskotēkas) 0.57 EUR/personai 

1.3.2. Ieejas maksa citiem apmeklētājiem  1.14 EUR/personai 

 

2. Punktos 1.1. un 1.2.  minētie pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.710 

„Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.470. 

 

77. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu  maksu  un  pulciņu  dalības maksu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2011.gada 23.augusta lēmumu Nr. 472 „Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, 

pakalpojumu un pulciņu dalības maksu apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā 

arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Salacgrīvas vidusskolā: 

 

1.1. Maksa par telpu nomu Salacgrīvas vidusskolā: 

1.1.1. Sporta vai aktu zāles  noma nakšņošanai, izmantojot  sporta  

zāles  tualetes  un  dušas 
1.00 EUR./diennaktī  

no  personas 

1.1.2. Sporta zāles vai aktu zāles noma pasākumiem 8.54 EUR/h 

1.1.3. Klašu telpu noma nakšņošanai, izmantojot sporta zāles dušu 2.13 EUR/h 



telpas 

1.1.4. Klašu telpu noma semināriem, kursiem 2.42 EUR/h 

1.1.5. II stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana 7.11 EUR diennaktī no 

pers. 

1.1.6. I stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana 8.54 EUR diennaktī no 

pers. 

1.1.7. Ēdnīcas telpu iznomāšana vienai (1) ēdienreizei Līdz 50 cilv. – 7.11 

EUR 

Līdz 100 cilv.- 9.96 

EUR 

Līdz 200 cilv. – 14.23 

EUR 

Virs 200 cilv. – 21.34 

EUR 

1.1.8. Audiovizuālās klases iznomāšana nodarbībām 4.27 EUR/akadēm. h 

1.1.9. Ar interaktīvo tāfeli aprīkotās klases iznomāšana nodarbībām 4.27 EUR/akadēm. h 

1.1.10. 

1.1.11. 

Aprīkotās datorklases iznomāšana nodarbībām (12 vietām) 

Datorklases iznomāšana  nodarbībām 

4.27 EUR/akadēm. h  

4.27 EUR/akadēm. h 

 

   1.2.  Maksa par kopēšanas pakalpojumiem: 

1.2.1. A4 formāta lapas kopēšana 0.09 EUR par lapu 

1.2.2. A3 formāta lapas kopēšana 0.16 EUR par lapu 

 

1.3. Dažādi sniegtie maksas pakalpojumi Salacgrīvas vidusskolā:: 

1.3.1. Maksa par veļas mašīnas izmantošanu 1(vienai) mazgāšanas 

reizei 
0.71 EUR reize 

1.3.2. Maksa par karstā ūdens piegādi 2.45 EUR/ m3 

1.3.3. Maksa par matraču nomu 1.42 EUR reize 
 

1.4. Pulciņu maksas izcenojumi: 

1.4.1. Vizuālās mākslas pulciņa dalības maksa 2.85 EUR mēnesī 

1.4.2. Floristikas pulciņa dalības maksa 2.85 EUR mēnesī 

1.4.3. Tekstilmākslas pulciņa dalības maksa 2.85 EUR mēnesī 

1.4.4. Stikla apgleznošanas pulciņa dalības maksa 2.85 EUR mēnesī 

 

1.5. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolā: 

1.5.1. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā skolēniem 7.11 EUR mēnesī 

 

1.6. Maksa par kultūras pasākumiem Salacgrīvas vidusskolā  

1.6.1. Ieejas biļešu maksa par kultūras pasākumiem skolā skolēniem 0.71EUR personai 

 

 

2. Atbrīvot no piedāvāto pulciņu maksas audzēkņus no mazturīgajām ģimenēm (uzrādot  izziņu 

par  atbilstību  mazturīgo  ģimeņu  statusam). 

3. Atbrīvot no piedāvāto pulciņu maksas audzēkņus par slimības laiku, kas sasniedz  divas nedēļas  

un  vairāk,  uzrādot  ārsta  vai  slimnīcas  izdotu  attaisnojošo  dokumentu. 

4. Atbrīvot no maksas par dzīvošanu dienesta  viesnīcā  audzēkņus  no mazturīgajām ģimenēm 

(uzrādot izziņu par atbilstību mazturīgo  ģimeņu  statusam). 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 

23.augusta lēmumu Nr. 472 „Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un 

pulciņu dalības maksu apstiprināšanu”. 

 



Lēmums Nr.471.  

 

78. § 

Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu telpu nomas maksu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr107 „Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā 

esošo iestāžu telpu nomas maksu apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī 

ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot 

PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 
 

1. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Ainažu pirmskolas izglītības iestādē „Randa” 

Nr. Pakalpojums Cena, EUR 

1.1. Telpu noma nometnēm, diennaktī 3.56 

 

2. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā: 

Nr. Pakalpojums Cena, EUR 

2.1. Telpu noma nometnēm, diennaktī no personas 2.13 

2.2. Klašu telpu noma nakšņošanai, par nakti no personas 2.13 

2.3. Klašu telpu noma semināriem, kursiem, stundā 1.42 

2.4. Datorklases izmantošana nodarbībām, kursiem 3.56 (stundā) 

 

3. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Ainažu pilsētas pārvaldē: 

Nr. Pakalpojums Cena, EUR 

3.1 Sēžu zāles telpu noma, stundā 1.42 

 

4.  Minētie pakalpojumi apliekami ar  PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

5.  Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

6.  Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr. 

107 „Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu telpu nomas maksu 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.472.  

 

79. § 

Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr.337 „Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada 

suvenīriem”, 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 387 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 

2012.gada 20.jūnija lēmumā Nr. 337 „Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada 

suvenīriem”, 2010.gada 17.novembra lēmumu Nr.631 „Par pārdošanas cenu noteikšanu”, 2009.gada 

9.janvāra lēmumu Nr.28 ”Par tirgošanas cenu noteikšanu precēm ar Salacgrīvas pašvaldības 

simboliku” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas 

kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā redakcijā: 



 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada suvenīru tirgošanas cenas: 

 

1.1. papīra pildspalvai – EUR 0.94  

1.2. lietussargam ar Salacgrīvas novada logo – EUR 11.75 

1.3. magnētam ar Salacgrīvas novada logo – EUR 1.41  

1.4. krūzei ar apdruku – EUR 4.71  

1.5. ar laku pārklātai nozīmītei ar novada ģerboni – EUR 1.53 

1.6. Salacgrīvas novada karogam – EUR 135.17 

1.7. mazajiem vimpeļiem ar novada ģerboni – EUR 2.85 

1.8. maziem karodziņiem ar novada ģerboni – EUR 0.71 

1.9. Logo lentām – EUR 1.76 

1.10. T-krekliem – EUR 8.23 

1.11. Pastkartēm Salacgrīva- EUR 0.37 

   

2. Suvenīru tirgošanas cenas apliekamas ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu: 

4.1. Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumu Nr. 631 „Par pārdošanas 

cenu noteikšanu” 

4.2. Salacgrīvas novada domes 2012.gada lēmumu Nr. 337 (ar grozījumiem 2012.gada 

25.jūlija lēmums Nr. 387) „Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada 

suvenīriem” 

4.3. Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 9.janvāra lēmumu Nr. 28 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu precēm ar Salacgrīvas pašvaldības simboliku”. 

 

Lēmums Nr.473.  

 

80. § 

Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumu Nr. 196 „Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu 

apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu 

komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 

 

1. Apstiprināt sekojošas cenas latos par Būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem: 

1.1 dokumentu izdrukas un brošēšana  

 1.1.1.rasējumu un tekstu izdrukas: 

melnbalta A3 formāta lapa  1.17 EUR 

krāsaina A3 formāta lapa  2.33 EUR 

melnbalta A2 formāta lapa 2.33 EUR 

krāsaina A2 formāta lapa  4.67 EUR 

melnbalta A1 formāta lapa  3.50 EUR 

krāsaina A1 formāta lapa  5.83 EUR 

melnbalta A0 formāta lapa  5.83 EUR 

krāsaina A0 formāta lapa   11.67 EUR  

1.1.2.zīmējumu un fotogrāfiju izdrukas: 

melnbalta A3 formāta lapa 3.50 EUR 



krāsaina A3 formāta lapa 4.67 EUR 

melnbalta A2 formāta lapa 5.83 EUR 

krāsaina A2 formāta lapa 9.33 EUR 

melnbalta A1 formāta lapa 11.67 EUR 

krāsaina A1 formāta lapa 17.50 EUR 

melnbalta A0 formāta lapa 17.50 EUR 

 krāsaina A0 formāta lapa 23.32 EUR 

1.1.3.dokumentu perforēšana un iesiešana ar spirāli: 

    līdz 50 lapām 0.58 EUR 

    no 50 līdz 100 lapām 1.17 EUR 

    vairāk par 100 lapām 2.33 EUR 

1.2. maksa par dokumentu izskatīšanu 58.31 EUR  

 

2. Cenas apliekamas ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. 1.2. punktā noteiktā maksa tiek iekasēta par būvniecības iesnieguma uzskaites kartes, ar 

pievienotajiem dokumentiem, būvatļaujas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu un būves 

nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, ja būvniecības ierosinātājs ir 

atbrīvots no pašvaldības nodevas. 

4. No 1.2. punktā noteiktās maksas ir atbrīvotas pašvaldības iestādes. 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 20.aprīļa lēmumu Nr. 196 

„Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.474.  

 

81. § 

Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.714 „Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā 

Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas 

principus, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 

lēmumu izteikt sekojoša redakcijā: 
 

1. Apstiprināt šādas Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas 

euro par pakalpojumiem, kas nav informācijas sniegšanas maksas pakalpojumi: 

1.1.  dokumentu nosūtīšana pa faksu: 

1.1.1. Latvijā 1 lapa  EUR 0.43 

1.1.2. ārpus Latvijas 1 lapa  EUR 1.14 

1.1.3. faksa saņemšana EUR 0.14 

1.2.  laminēšana  

1.2.1. 65 x 95 mm  EUR 0.24 

1.2.2. 75 x 105   EUR 0.30 

1.2.3. 111 x 154 mm  EUR 0.36 

1.2.4. 149 x 210 mm (A5) EUR 0.48 

1.2.5. 210 x 287 mm (A4) EUE 0.61 

1.3. kopēšana 

 1.3.1. kopēšana A4 formāts EUR 0.07 

 1.3.2. kopēšana A3 formāts EUR 0.14 



1.4. izdrukas 

 1.4.1. izdruka A4  EUR 0.07 

 1.4.2 izdruka A3  EUR 0.14 

1.5. skenēšana 

 1.5.1 A4 lapa   EUR 0.24   

1.6. ieraksti 

 1.6.1. ieraksts matricā  EUR 1.21 

1.7. dokumentu iesiešana ar spirāli 

 1.7.1. Iesiešana (1 sējums) EUR 1.42 

2. Sniegto pakalpojumu maksas apliekamas ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29. decembra lēmumu 

Nr. 714 „Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.475.  

 

82. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada 

domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 717 „Par Salacgrīvas novada domes iestādes 

„Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” 

latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro 

ieviešanas kartības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, Finanšu komitejas 2013.gada 

18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt sekojoša redakcijā:  

 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada 

tūrisma informācijas centrs” sniegtajiem pakalpojumiem: 

1.1. Ekskursiju vadītāja pakalpojumi: 

1.1.1. Latviešu valodā – 23.32 EUR par 1 stundu; 

1.1.2. Svešvalodā – 29.15 EUR par 1 stundu; 

1.2. Samaksa par ekskursiju un pasākumu organizēšanu citām juridiskām personām – 

29.15 EUR par 1 stundu; 

1.3. Samaksa par biroja tehnikas izmantošanu: 

1.3.1. Melnbaltās lāzerprintera izdrukas (izņemot no interneta) – 0.11 EUR par 1 lapu; 

1.3.2. Melnbaltās lāzera izdrukas no interneta – 0.17 EUR par 1 lapu; 

1.3.3. Krāsainās tintes izdrukas un kopēšana – 0.30 EUR par 1 lapu; 

1.3.4. Skanēšana – 0.41 EUR par 1 lapu; 

1.3.5. Faksa izmantošana Latvijā – 0.17 EUR par 1 lapu; 

1.3.6. Faksa izmantošana pasaulē – 0.41 EUR par 1 lapu; 

1.3.7. Datora izmantošana – 0.30 EUR par laiku līdz 1 pusstundai; 

1.4. Pašu izdoto atklātņu mazumtirdzniecības cena – 0.30 EUR 

2. No dažādiem ražotājiem un izplatītājiem realizācijai saņemtām precēm cena ar piecenojumu 

25%, noapaļojot līdz apaļām vai tirgošanai pievilcīgām cenām (beigās 0 vai 5), vai pēc 

līgumā ar preču ražotājiem vai izplatītājiem noteiktās cenas. 

3. Maksas pakalpojumiem un preču realizācijai piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 



5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr. 

717 „Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas 

centrs” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.476.  

 

83. § 

Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai  sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 4.pantu, lai pielāgotu ar Salacgrīvas novada domes 

2011.gada 17.augusta lēmumu Nr.465 „Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” latos apstiprināto maksu euro ieviešanai, kā arī ņemot vērā 

Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas 

principus, Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 lēmumu izteikt šādā 

redakcijā: 

 

1. Noteikt nomas maksu virtuves iekārtu un inventāra nomai sabiedriskā ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai Salacgrīvas novada domes izglītības iestādēs: Liepupes vidusskolā, 

Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā un pirmskolas izglītības iestādē „Randa”-   EUR 2.85 

mēnesī. 

2. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.  

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 17.augusta Salacgrīvas 

novada domes lēmumu Nr.465 „Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”. 

 

Lēmums Nr.477.  

 

84. § 

Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” maksas pakalpojumiem 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” vadītājas Lienes 

Eglītes 2013.gada 10.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/230) un noteikumiem par „Salacgrīvas 

novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar 

domes lēmumu Nr. 134, saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

balsojot PAR- 13 (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 maksu par telpu nomu Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA” līdz 

31.12.2013.: 

1.1. Atpūtas telpa         Ls 3.16 stundā 

1.2. Atpūtas telpa un sarunu telpa, virtuve    Ls 4.92 stundā 

1.3. Sarunu telpa un virtuve      Ls 2.11 stundā 

1.4. Semināru telpa       Ls 4.92 stundā 

1.5. Semināru telpa, sarunu telpa, virtuve un atpūtas telpa  Ls 9.84 stundā 



2. Noteikt maksu par telpu nomu Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA” no 

01.01.2014.: 

2.1. Atpūtas telpa         EUR 4.50 stundā 

2.2. Atpūtas telpa un sarunu telpa, virtuve    EUR 7.00 stundā 

2.3. Sarunu telpa un virtuve      EUR 3.00 stundā 

2.4. Semināru telpa       EUR 7.00 stundā 

2.5. Semināru telpa, sarunu telpa, virtuve un atpūtas telpa  EUR 14.00 stundā 

3. Noteikt maksu par pakalpojumiem Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA” līdz 

31.12.2013.; 

3.1. Matraču noma       Ls 1.05 diennaktī 

3.2. GoPro kameras noma       Ls 4.92 dienā 

4.  Noteikt maksu par pakalpojumiem Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA”, 

kas  nav informācijas sniegšanas maksas pakalpojumi, līdz 31.12.2013. : 

4.1. Melnbaltu dokumentu kopēšana vai drukāšana A4 formātā  Ls 0.11 lappuse 

4.2. Krāsainu dokumentu kopēšana vai drukāšana A4 formātā  Ls 0.21 lappuse 

5.   Noteikt maksu par pakalpojumiem Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA” no 

01.01.2014.; 

5.1. Matraču noma       EUR 1.50 diennaktī 

5.2. GoPro kameras noma       EUR 7.00 dienā 

6. Noteikt maksu par pakalpojumiem Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA”, kas 

nav informācijas sniegšanas maksas pakalpojumi, līdz 31.12.2013.: 

6.1. Melnbaltu dokumentu kopēšana vai drukāšana A4 formātā  EUR 0.15 lappuse 

6.2. Krāsainu dokumentu kopēšana vai drukāšana A4 formātā  EUR 0.30 lappuse 

7. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekas ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā 

kārtībā. 

 

Lēmums Nr.478. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 9 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

85. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija Nr.339 „Par Salacgrīvas 

novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

A.Alsberga jautā par konfliktu, kas bijis par ceļa izdevumu segšanu mākslas skolas pedagogiem. 

I.Lazdiņa informē, ka lēmumprojekts sagatavots atbilstoši mākslas skolas direktora iesniegumam. 

A.Alsberga jautā, kāpēc daļai pedagogu ceļa izdevumi uz Liepupi tiek atmaksāti, citiem nē? 

I.Lazdiņa informē, ka pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus no juridiskās iestādes uz filiāli, nevis 

darbinieka braucienus uz darbu. Pedagogam ar iesniegumu jāvēršas pie iestādes vadītāja. 

  

Pamatojoties uz Zvejnieku parka pārvaldnieka Artūra Aļebastrova 2013.gada 2.septembra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/217), Mākslas skolas direktora Inamta Klīdzēja 2013.gada 10.septembra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/245) un Salacgrīvas novada domes kārtībnieka Didža Žibala iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-18/218), saskaņā ar 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 

13 (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 

2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā 

autotransporta izmantošanu” izdarīt sekojošus grozījumus: 
 

1. Pielikumu Nr.2 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri stundā)” papildināt ar sekojošu 

ierakstu: 
 

Tehnikas marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Autobenzīns  

E-95, A98, AI-93 

Ziemā Vasarā 



Lapu sūcējs AL-KO 

Powerline 750 B 

 Salacgrīvas novada dome 1.3 1.3 

 

2. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu ierakstu 

izteikt jaunā redakcijā: 
 

Automašīnas  marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

Autobenzīns  

E-95, A98, AI-93 

Ziemā Vasarā 

DACIA DUSTER JG 6246 Salacgrīvas novada dome 
(kārtībnieki) 

6.6 

         10.45* 

6 

9.5* 

 *Transporta līdzeklis izmanto gāzi 

 

3. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar sekojošu 

ierakstu: 
 

Automašīnas  marka  

 

 

Valsts Nr. 

Īpašnieks 

Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

[..] [..] Patapināta mākslas skolai 

[..] 

6 

 

5 

 

 

 

Lēmums Nr.479. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

86. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 628 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2013.gadā” 

J.Cīrulis izsaka priekšlikumu precizēt lēmumprojektu, nosakot - „4. Nodrošināt papildus 

pašvaldības finansējumu Ls 1044.32 (viens tūkstotis četrdesmit četri lati un 32 santīmi) pedagogu 

atalgojumam no 2013.gada 1.septembra, tai skaitā divām jaunām mācību treniņu grupām:  

- 1 sākuma sagatavošanas grupa basketbolā Salacgrīvā; 

- 1 MT – 1 grupa smaiļošanā un kanoe airēšanā Salacgrīvā”. 

 

Sēdes vadītāja S.Eglīte aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, izsakot 

1.punkta 2.daļu sekojošā redakcijā: 

„Papildināt lēmumu 4.punktu sekojošā redakcijā: „4. Nodrošināt papildus pašvaldības 

finansējumu Ls 1044.32 (viens tūkstotis četrdesmit četri lati un 32 santīmi) pedagogu atalgojumam 

no 2013.gada 1.septembra, tai skaitā divām jaunām mācību treniņu grupām:  

- 1 sākuma sagatavošanas grupa basketbolā Salacgrīvā; 

- 1 MT – 1 grupa smaiļošanā un kanoe airēšanā Salacgrīvā.” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, 2013.gada 

18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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. Izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.628 „Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai 2013.gadā” (ar grozījumiem 

lēmums Nr. 88 no 20.02.2013.): 



Papildināt lēmumu 4.punktu sekojošā redakcijā: „4. Nodrošināt papildus pašvaldības 

finansējumu Ls 1044.32 (viens tūkstotis četrdesmit četri lati un 32 santīmi) pedagogu 

atalgojumam no 2013.gada 1.septembra, tai skaitā divām jaunām mācību treniņu grupām:  

- 1 sākuma sagatavošanas grupa basketbolā Salacgrīvā; 

- 1 MT – 1 grupa smaiļošanā un kanoe airēšanā Salacgrīvā.” 

2. Noslēgt vienošanos ar Sporta skolu par grozījumiem 2013.gada 30.janvāra līgumā 

 Nr.3-25.3/69. 

 

Lēmums Nr.480. Pamatojums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

87. § 

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 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 12 

(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Normunds Tiesnesis, 

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

Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Māris Trankalis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā no AS „Brīvais vilnis” (Reģ. Nr. 40003056186) 300 krēslus par summu 

Ls 3600 (trīs tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi) Salacgrīvas vidusskolas aktu zālei. 

2. Pieņemt dāvinājumā no Rietumu bankas Labdarības fonda (Reģ. Nr. 4008114048) 

ziedojumu Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla organizēšanai Ls 1500 

(viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). 

3. Pieņemt dāvinājumā no AS Swedbank (Reģ. Nr. 40003074764) ziedojumu Salacgrīvas 

novada kultūras un izglītības pasākumiem Ls 550.00 (pieci simti piecdesmit lati un 00 

santīmi). 

4. Dāvinājumā saņemto naudu izlietot dāvinājumā paredzētajam mērķim. 

 

Lēmums Nr.481.  

 

88. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība”  projekta „Saieta telpu 

izveidošana Svētciemā” realizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” valdes locekles Ievas Alpas-Eizenbergas 

2013.gada 27.augusta iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/648) 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 „Saieta telpu 

izveidošana Svētciemā”, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu 

Nr. 145 „Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Svētciema un apkārtnes iedzīvotāju 

saietu telpu izveidošana” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4; 41.§) un 2013.gada 18.septembra 

Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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 1’400 (viens tūkstotis četri simti latu) apmērā, projekta 

„Saieta telpu izveidošana Svētciemā” realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā 

termiņā līdz 2015.gada 30.jūlijam. 

2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 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.482. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

89. § 

Par biedrības „Mēs – sabiedrībai” projekta „Ainažu kultūras nams – pieejams visiem” 

līdzfinansēšanu 

(ziņo I.Jēkabsone) 

 

Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma 

„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības 

darbības, atjaunošana un attīstība” rīcības „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” 

noteikumiem, biedrības „Mēs – sabiedrībai” izstrādātajam projektam „Ainažu kultūras nams – 

pieejams visiem” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 1’857.35 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit septiņi 

lati, 35 santīmi).  

Izskatījusi biedrības „Mēs – sabiedrībai” (reģ. Nr. 40008190022) valdes locekles Ilzes 

Jēkabsones 2013.gada 18.septembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/701), pamatojoties uz nolikumu 

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

17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums 

Nr.214), saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (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. Projekta „Ainažu kultūras nams – pieejams visiem” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 185.73 (viens simts 

astoņdesmit pieci lati, 73 santīmi).  

 

Lēmums Nr.483. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

90. § 

Par Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības "Mūsu ķepas" iesniegumu 

S.Eglīte informē, ka finanšu komitejā tika nolemts uz domes sēdi aicināt biedrības pārstāvi. 

D.Žibals informē, ka pārstāvis neieradīsies. 

J.Cīrulis informē, ka biedrība, startējot projektā, ir guvusi atbalstu, taču neredz iespējas bez domes 

atbalsta uzsākt klaiņojošo kaķu ierobežošanas programmu. Jautājums ir par to, kā biedrība plāno 

attīstīt šo programmu, kad domei lūgtie Ls 500 tiks iztērēti. 

S.Eglīte norāda, ka ir daudz jautājumu, lai pieņemtu lēmumu, nepieciešams biedrības pārstāvja 

skaidrojums. Priekšlikums – atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi, atkārtoti aicināt 

pārstāvi piedalīties.  

 

Deputātiem balsojot PAR- 13 (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 jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi, atkārtoti 

aicināt piedalīties biedrības pārstāvi.  



 

Lēmums Nr.484. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

91. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai 

(ziņo J.Auziņš) 

S.Eglīte jautā, vai, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, tarifs ir paaugstinājies? 

J.Auziņš apliecina, ka tarifs ir paaugstinājies, jo iekļautas remonta izmaksas, viens pakalpojuma 

ņēmējs atteicies no apkures nākamajā sezonā. 

A.Alsberga jautā, kāpēc Liepupes kaltu mājas apkures tarifa aprēķinā ir tik liela atšķirība starp 

elektroenerģijas patēriņu domes pakalpojumam un SIA „ENERGOLUX” (SIA „ENERGOLUX” – 

Ls 2000, domei – Ls 4000)? 

J.Auziņš atbild, ka dūmvadam ir 21 KW motors. Uzņēmējs, lai samazinātu izmaksas, ekonomē un 

ieslēdz to retāk. Norāda, ka tas ir diskutējams jautājums, cik bieži dūmvadu vajadzētu ieslēgt.  

S.Eglīte – šobrīd tiek skatīts jautājums par Ainažu bērnudārza katlu māju un aicina balsot par 

sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2013.gada 

18.septembra Finanšu komiteju atzinumu, balsojot PAR- 12 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 

1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt apkures maksu 2013./2014.gada apkures sezonā Ainažu bērnudārza katlu mājai  

 1.1. 47,29 Ls/MWh līdz 2013.gada 31.decembrim 

1.2. 67,29 EUR/MWh no 2014.gada 1.janvāra 

2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā 

 

Lēmums Nr.485. Aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

92. § 

Par grozījumiem 2012.gada 13.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 par zemes nomu 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē un 2012.gada 20.marta Nodomu protokolā Nr. 3-32/6 

(ziņo D.Lejniece) 

S.Šlekone norāda, ka šādas izmaiņas līgumos ir nepieciešamas tādēļ, lai novērstu iespējamību, ka 

paaugstinoties apkures tarifam, tarifs nepaaugstinātos pēc koģenerācijas stacijas darbības 

uzsākšanas. 

J.Cīrulis – šāds lēmums ir par labu iedzīvotājiem. Ja viss izdosies, kā plānots, tad šīs fiksētais tarifs 

būs divas reizes zemāks nekā citur Latvijā. 

 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 13 

(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. Izdarīt grozījumu 2012.gada 13.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15, kas noslēgts 

starp SIA „ENERGOLUX” un Salacgrīvas novada domi, un izteikt zemes nomas līguma 5.1.17. 

punktu jaunā redakcijā: 

„5.1.17. pēc koģenerācijas stacijas ekspluatācijas uzsākšanas, ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu 

laikā no koģenerācijas stacijas nodošanas ekspluatācijā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

nosacījumus, Nomniekam kā siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam jānodrošina siltumapgādes 



pakalpojuma sniegšana Liepupes vidusskolai un Liepupes daudzdzīvokļu mājām, nosakot 1MWH 

cenu ne augstāku kā Ls 28,00 bez PVN;”.  

2. Izdarīt grozījumu 2012.gada 20.marta Nodomu protokolā Nr. 3-32/6, kas noslēgts starp 

SIA „ENERGOLUX” un Salacgrīvas novada domi, un nodomu protokola 1.puntkā aizstāt lata 

simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 27,84 (divdesmit septiņi lati un 84 santīmi)” ar lata 

simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdiem „Ls 28,00 (divdesmit astoņi lati)”.  

 

Lēmums Nr.486.  

 

93. § 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas 

ielā 4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Lejniece, J.Cīrulis) 

A.Alsberga informē, ka SIA „ENERGOLUX” iedzīvotāju sapulcē teicis, ka apkures maksa vienam 

dzīvoklim mēnesī paaugstināsies par Ls 2 – 4. Ja tiek atcelta nomas maksa, tad SIA 

„ENERGOLUX” ietaupījums Ls 2796,04. Jautā, kāpēc tiek paaugstināts tarifs, ja pagājušajā gadā 

uzņēmēja zaudējumi bijuši Ls 2000? Vēl pagājušajā gadā Ls 3000 bija paredzēti remontdarbiem. 

Jautā – vai šajā gadā arī tiks veikti remontdarbi? 

D.Lejniece norāda, ka nomas maksa ietaupīsies par 7 mēnešiem, nevis gadu. 

I.Bendrāte – ietaupījums uz nomas maksu par 7 mēnešiem sastāda Ls 805. 

A.Alsberga – SIA „ENERGOLUX” atskaitēs telefona izmaksas mēneši ir Ls 100, administrācijas 

izmaksas ir ļoti augstas. Izsaka viedokli, ka uzņēmējs varētu nākt pretī un nepaaugstināt tarifu. 

S.Eglīte informē, ka uzņēmējs tarifa paaugstināšanos pamato ar malkas cenas kāpumu. 

J.Auziņš informē, ka pagājušajā gadā SIA „ENERGOLUX” malku iepirka par Ls 14 - 16/m
3
, šogad 

cenu prognozē Ls 16-18/m
3
. Sapulcē iedzīvotāji tika aicināti piedāvāt uzņēmējiem iespēju, ja tāda 

kādam ir, iegādāties malku par lētāku cenu. Ja dome sniegtu apkures pakalpojumu, tad tarifs būtu 

Ls 43 par MWH. 

A.Alsberga atkārto par elektroenerģijas patēriņa atšķirībām SIA „ENERGOLUX” tarifā un domes 

aprēķinātajā tarifā. 

J.Auziņš – šī atšķirība rodas no tā, cik bieži tiek plānots ieslēgt dūmvadu. 

A.Alsberga – mazam divistabu dzīvoklim 32m
2
 platībā par apkuri pagājušajā sezonā bija jāmaksā: 

janvārī – Ls 66,60, martā – Ls 51,64, decembrī – Ls 58,21. 

I.Lazdiņa norāda, ka vēl jāņem vērā to, ko nav pieminējis SIA „ENERGOLUX”, ka no 2014.gada 

1.janvāra paaugstināsies minimālās algas likme. Finanšu komitejas sēdē SIA „ENERGOLUX” 

apliecināja, ka minimālās algas likmes izmaiņu dēļ tarifs netiks paaugstināts. Informē, ka 

pašvaldības rīkotajā malkas iepirkumā pavasarī uzvarējušais piedāvājums par Ls 14,45/m
3
 netika 

piegādāts. Tika rīkots jauns iepirkums, kurā uzvarētāja cena – Ls 17,60/m
3
. 

J.Auziņš informē, ka viņa aprēķinos malkas cena ir Ls 17,50/m
3
. 

A.Alsberga – domei savādāki malkas iepirkšanas noteikumi nekā uzņēmējam. 

M.Trankalis jautā, vai ir konstruktīvi priekšlikumi? 

A.Alsberga atbild, ka jāliek SIA „ENERGOLUX” pārskatīt savas izmaksas. 

S.Šlekone izsakās, ka šajā situācijā labāk ir vienu sezonu samaksāt SIA „ENERGOLUX” piedāvāto 

tarifu, pēc tam 10 gadus Ls 28 par MWH. 

S.Eglīte aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

  

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir 

autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi, 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta 

ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var 

deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus 

un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994051932769&Req=0103011994051932769&Key=0103012002060632770&Hash=


 Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto 

pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina 

energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var 

deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes 

uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts 

normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo 

pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās 

pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants nosaka, ka 

lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus. 

Lai noskaidrotu un izvēlētos atbilstošāko personu deleģēšanas līguma slēgšanai, tika 

konstatēts, ka SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr.  40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, 

Berģi, LV-1024) līdzšinējā darbība un pieredze ir siltumapgādes pakalpojumu sniegšana 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta iedzīvotājiem un Liepupes vidusskolai, ar kopējo katlu mājas 

jaudu 1,5 MW. Uzņēmuma piedāvātais siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts atbilstoši 2010.gada 

14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 1/7,  viendaļīga 

tarifa gadījumā ir Ls 39.47 Ls/MWh plus PVN Liepupes pagasta, Liepupes daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām un Ls 44.15 Ls/MWh plus PVN Liepupes vidusskolai. SIA „ENERGOLUX” 

rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (kvalificēts darbaspēks, tehnika un ierīces) šāda uzdevuma 

izpildei. Jāņem arī vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo funkciju, tai šobrīd būtu 

nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta SIA „ENERGOLUX”. 

Pašvaldība pati šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām 

Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, Liepupē, Liepupes 

pagastā, un pašvaldības objektiem: Liepupes bibliotēka (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un 

Liepupes vidusskola, tai nav nepieciešamā tehnika un kvalificēti darbinieki, kas šo funkciju veiktu. 

2012.gada 15.augustā noslēgts nomas līgums Nr. 8-2.1/53 ar SIA „ENERGOLUX” par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Katlu māja” (kadastra 

numurs 6660 009 0398) (nosaukums mainīts uz adresi: Liepupes pagasta, Liepupe, Mehanizācijas 

iela 4) daļas – kas sastāv no zemes gabala 667 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un 

uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398)  ar tajā 

esošajām tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru, nomu  ar pienākumu 

komersantam nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumu iepriekš minētās daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas un pašvaldības nekustamos īpašumus. Ja iepriekš minētais pašvaldības nekustamais īpašums 

un kustamā manta tiktu nodota SIA „ENERGOLUX” bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts 

pārvaldes uzdevumu pildīšanai, nomas maksas sastādošās izmaksas netiktu iekļautas 

siltumenerģijas tarifā un attiecīgi siltumenerģijas tarifs būtu mazāks nekā, ja katlu māja deleģēto 

funkciju pildīšanai tiek nodota nomā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības nekustamā īpašuma 

Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupe, Mehanizācijas iela 4 daļas – kas sastāv no zemes 

gabala 367.02 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un uz zemes gabala atrodošās ēkas 

- katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398)  ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām, 

pamatlīdzekļiem un inventāru, nodošana komersantam bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts 

pārvaldes uzdevumu pildīšanai, ir uzskatāma par lietderīgu. 

Ņemot vērā, ka pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale un 

tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk, un darbība atbilst Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas novada 

domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds (likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas – siltumapgādes 

pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) deleģēšana ir 

pieļaujama. 



 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.
1
., 45., 46., 47., 

47.
1
. pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, balsojot PAR- 13 (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. Deleģēt SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr.  40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, 

Berģi, LV-1024) uz laiku līdz 2014.gada 30.aprīlim no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 

pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – 

nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., nodrošināt ar 

siltumapgādes pakalpojumiem (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) Salacgrīvas 

novada Liepupes pagasta, Liepupes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepupe 9, Liepupe 

27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, un pašvaldības nekustamos 

īpašumus: Liepupes bibliotēka (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un Liepupes 

vidusskola, un noslēgt deleģēšanas līgumu. 

2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā par 

atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām. 

3. Siltumenerģijas tarifs apkures sezonai tiek noteikts 39.47 Ls/MWh plus PVN Liepupes 

pagasta, Liepupes daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un Ls 44.15 Ls/MWh plus PVN 

Liepupes vidusskolai.  Iepriekš noteiktais siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr 

Salacgrīvas novada domē tiek apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā tiek apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši 

normatīvo aktu nosacījumiem siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums 

regulējamā nozarē jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. 

4. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

5. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA „ENERGOLUX” 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupe, 

Mehanizācijas iela 4 daļu – kas sastāv no zemes gabala 367.02 m2 platībā (kadastra 

apzīmējums 6660 009 0398) (zemes robežu shēma – lēmuma 2.pielikums) un uz zemes 

gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398)  ar tajā esošajām 

tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru (3.pielikums), slēdzot 

patapinājuma līgumu (lēmuma 4.pielikums).  

6. Lēmuma 5.punktā minētais nekustamais īpašums, 2.pielikumā uzskaitītais īpašums un 

kustamā manta, tiek nodota bezatlīdzības lietošanā līdz 2014.gada 30.aprīlim un ir 

izmantojami tikai lēmuma 1.punktā minēto funkciju izpildei. 

7. Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir 

atbildīga par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem 

veic īpašuma remontu. 

8. Gadījumā, ja SIA „ENERGOLUX” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem 

mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas 

izpildi, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība 

īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt. 

9. Noslēdzot patapinājuma un deleģējuma līgumu, lauzt 2012.gada 15.augustā ar SIA 

„ENERGOLUX” noslēgto nomas līgumu Nr. 8-2.1/53, vienlaicīgi noslēdzot nomas līgumu 

par iznomātā nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupē, 

Mehanizācijas iela 4 (kadastra numurs 6660 009 0398) daļas sastāvā esošās ēkas – katlu 

mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) telpas: 1.Stāvā - Telpa  Nr.11  ar platību 32,4 

kv.m, Telpa  Nr.12  ar platību 31,3 kv.m, Telpa  Nr.13  ar platību 31,0 kv.m, Telpa  Nr.14  

ar platību 15,0 kv.m, Telpa  Nr. 15 ar platību 15,2 kvm., 2.Stāvā - Telpa Nr.20 ar platību  

15,2 kvm, Telpa Nr.21 ar platību  1,9 kv.m, Telpa Nr.22 ar platību  1,4 kv.m, Telpa Nr.23 ar 

platību  7,3 kv.m, Telpa Nr.24 ar platību 31,7 kv.m, Telpa Nr.25 ar platību 65,9 kv.m, Telpa 



Nr.26 ar platību 3,3  kv.m, 3.Stāvā - Telpa Nr.31 ar platību 9,2 kv.m, Telpa Nr.32 ar platību 

31,0 kv.m, Telpa Nr.33 ar platību 5,2 kv.m, Telpa Nr.34 ar platību 15,3 kv.m., Telpa  - gaisa 

telpa, turpmāk tekstā – Katlu mājas daļa, un Katlu mājas daļas piekrītošā zemesgabala 

299.98 kv.m platībā (zemes robežu shēma – lēmuma 2.pielikums) iznomāšanu SIA 

„ENERGOLUX” līdz 2023.gada 24.martam, saskaņā ar 2013.gada 27.marta vienošanās Nr. 

8-2.1/24 (papildinājumi pie 2012.gada 15.augustā noslēgtā nomas līguma Nr. 8-2.1/53) un 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmuma Nr. 148 (Protokols Nr. 4; 42.3.§) 

noteikumiem, un noteikt, ka Katlu mājas daļas nomas maksa mēnesī ir Ls 38.75 (trīsdesmit 

astoņi lati un 75 santīmi) un Katlu mājas daļas piekrītošā zemesgabala 299.98 kv.m platībā 

gada nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 30.10.2007. 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

noteiktā minimālā apbūvēta zemes gabala nomas maksa.  

 

Lēmums Nr.487. Pielikumi uz 8 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

A.Alsberga – SIA „ENERGOLUX” mērķis ir koģenerācija. Jautā, kāpēc uzņēmējs nevar paciesties 

un neietaupīt Ls 2/m
3
. Kāpēc jācieš pensionāriem? 

K.Ķemers – ierobežoti finanšu līdzekļi. 

M.Trankalis izsakās par to, ka uzņēmējs nav „labdarības biedrība”. Ja neapmierina uzņēmēja 

pakalpojums, iedzīvotājiem ir iespēja to darīt pašiem. 

S.Kacara – kurinot pašiem iedzīvotājiem, Salacgrīvas daudzdzīvokļu mājās pagājušajā apkures 

sezonā tarifs bija Ls 48-54/m
3
. 

 

94. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2013./2014. gada apkures sezonai Liepupes 

katlumājai 

A.Alsberga atkārto jautājumu par lielo atšķirību aprēķinos plānotajam elektroenerģijas patēriņam. 

G.Šmits aicina uzticēties aprēķina sagatavotājiem. 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa J. Auziņa sagatavotajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu savlaicīgu 

un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi Liepupes pagasta Liepupes daudzdzīvokļu  dzīvojamām 

mājām, ja SIA  „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, 

LV-1024) pārtrauc tam deleģētā no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu – nodrošināt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā (t.i., siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu 

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta, Liepupē, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Liepupe 9, 

Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, un Liepupes vidusskolai), un 

saskaņā ar 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12 (Jānis Cīrulis, 

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

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – 1 

(Anda Alsberga), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt apkures maksu 2013./2014.gada apkures sezonā Liepupes katlumājai: 

1.1. 43,71 Ls/MWh līdz 2013.gada 31.decembrim; 

1.2. 62,19 EUR/MWh no 2014.gada 1.janvāra. 

2.Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

3.Lēmums stājas spēkā, ja SIA „ENERGOLUX” pārtrauc tam deleģētās funkcijas - nodrošināt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā Liepupes pagastā - veikšanu. 

 

Lēmums Nr.488. Aprēķini uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 



 

95.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

95.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti, 

tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos 

J.Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 19.septembra Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

D.Strauberga iesniegumu un saskaņā ar 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.629 „Par Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, balsojot PAR- 12 

(Jānis Cīrulis, 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, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā 

atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas ar 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 

13.oktobrim ieskaitot –– divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu 

apmērā no mēnešalgas. 

3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 13.oktobrim 

(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei 

vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu Ls 1140,- mēnesī. 

 

Lēmums Nr.489. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2013.gada 

19.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/250), balsojot PAR- 13 (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: 

 

 Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem 

lēmums Nr. 84 no 20.02.2013.; lēmums Nr. 146 no 20.03.2013. un lēmums Nr. 262 no 

29.05.2013.): 
 

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

sadaļas Nekustamā īpašuma nodaļa 1.ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 



1. 
Zemes lietu 

speciālists 
0.55 1 Ls 627 23. III B  

 

Lēmums Nr.490. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.3. § 

Par deputātes Daces Martinsones atteikšanos no darba samaksas par deputāta pienākumu 

pildīšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

A.Rozenšteins jautā, vai šis lēmums attiecas uz visu deputātes pilnvaru laiku? 

D.Lejniece atbild, ka D.Martinsones iesniegumā termiņš nav minēts, līdz ar to sagatavotajā 

lēmumprojektā arī konkrēts termiņš nav noteikts.  

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Daces Martinsones (dzīvesvietas adrese: [..]) 

2013.gada 14.septembra atbildes vēstuli par to, ka Dace Martinsone piekrīt stāties deputātu pilnvaru 

izbeigušā deputāta vietā, atsakoties no atlīdzības par piedalīšanos sēdēs un citu deputātu pienākumu 

pildīšanu. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta 

piekto daļas nosacījumiem par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu 

pildīšanu deputāti saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Minēto atlīdzību nosaka ar novada domes lēmumu 

atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punkta nosacījumiem. Salacgrīvas 

novada domes deputāte Dace Martinsone savā iesniegumā ir norādījusi, ka atsakās no atlīdzības par 

deputāta pienākumu pildīšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, balsojot PAR- 9 (Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Inga 

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 4 (Ilona Balode, Lija Jokste, 

Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt Salacgrīvas novada domes deputātes Daces Martinsones (personas kods [..]) 

atteikšanos no atlīdzības par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta 

pienākumu pildīšanu.  

 

 

Lēmums Nr.491. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.4. § 

Par grozījumiem 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes 

pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 

51.pantu, 55.panta otro daļu, balsojot PAR- 12 (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: 

 

Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279: 

1.Izslēgt no Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputātu Normundu Tiesnesi.  

2.Iekļaut Attīstības un Finanšu komitejās deputātu Normundu Tiesnesi. 



3.Iekļaut Sociālo un veselības jautājumu komitejā deputāti Daci Martinsoni.  

 

Lēmums Nr.492. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

95.5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā Nr. 372 „ Par 

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

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punktu, balsojot 

PAR- 13 (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. Papildināt 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr. 372 „Par zemes gabala „Liedaga iela” 

sadalīšanu un adreses piešķiršanu Liepupes pagastā” ar punktu  Nr.5., izsakot to šādā 

redakcijā:  

„5. Paliekošo zemes gabalu 0,0328 ha platībā pievienot „Liedaga ielai” (kadastra Nr. 

6660 003 0413), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes 

infrastruktūras objektu apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 1101.” 

 

Lēmums Nr.493.  

 

96. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka sagatavotajā lēmumprojektā iekļauti visi finanšu komitejā atbalstītie 

iesniegumi un priekšlikumi un mērķdotācija pedagogu atalgojumam vienam mēnesim. Pēc finanšu 

komitejas sēdes ir saņemts iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka A.Aļebastrova iesniegums ar 

lūgumu precizēt iesniegtos grozījums, paredzot lielāku finansējumu zāles pļāvēja iegādei.  

  

 Sēdes vadītāja S.Eglīte aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar precizējumiem saskaņā 

ar iestādes „Zvejnieku parka” pārvaldnieka A.Aļebastrova iesniegumu. 

 

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- 13 (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-10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

14.augusta  saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

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

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-10 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.494. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 54 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

97. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumā Nr.102 „Par 

viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

13
1 

punktu un saskaņā ar 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 

(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 

izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20. februāra lēmumā Nr. 102 „Par 

viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši””: 

 

Papildināt lēmumu ar 1.
1
 punktu: „1.

1
Sakarā ar papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu kārtējo 

remontdarbu veikšanai, Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas mēnesī 

no 01.09.2013. palielinās par Ls 34.78. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas no 

01.09.2013. līdz 31.12.2013. Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” Ls 359.65 mēnesī.” 

 

Lēmums Nr.495. Aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

98. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.396 „Par 

aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas 

aglomerācijai” 

(ziņo K.Krūmiņš) 

I.Lazdiņa jautā, cik liela nolietojuma summa ir iekļauta aprēķinā? 

K.Krūmiņš atbild, ka aprēķins ir komplekss 50 gadiem. 

I.Lazdiņa – metodika atļauj Eiropas Savienības un pašvaldības finansējumu neiekļaut tarifā. 

K.Krūmiņš – Eiropas Savienības finansējums nav iekļauts aprēķinā, pašvaldības – ir iekļauts. 

I.Lazdiņa – Nolietojums ir tas, kas paceļ tarifu. 

K.Krūmiņš – Šobrīd nav runa par to, vai ir jāceļ/ nav jāceļ tarifs. Uzskata – ja pie jaunā ūdensvada 

un kanalizācijas sistēmas pieslēgsies visi iedzīvotāji, kurus skar projekts, tad SIA „Salacgrīvas 

ūdens” ar esošo tarifu var izdzīvot. 

A.Rozenšteins jautā, vai iedzīvotājiem ir jāpieslēdzas par personīgajiem līdzekļiem? 

K.Krūmiņš atbild, ka esošos pieslēgumus pārslēgs SIA „Salacgrīvas ūdens”, jaunie pieslēgumi 

jāfinansē pašiem iedzīvotājiem. 

A.Rozenšteins jautā, kā būs iespējams panākt, ka iedzīvotāji veiks šos jaunos pieslēgumus. 

K.Krūmiņš norāda, ka ir noteikumi, kas nosaka, kādā veidā ir jāapsaimnieko kanalizācijas un 

sadzīves notekūdeņi, un strādā reģionālā vides pārvalde, kas to kontrolē. 

  

 

Pamatojoties uz 2013.gada 18.septembra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12 

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

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

Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmuma Nr.396 „Par aktualizētā 

tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas 

pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas aglomerācijai” 5.punktu 

sekojošā redakcijā: 

 5.Apstiprināt šādu investīciju projekta aktualizēto finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā,  2 373473.05 

t.sk. Attiecināmām izmaksām 1799544.74 

Pašvaldības kredīts, ieguldot SIA „Salacgrīvas 

ūdens” pamatkapitālā 

89977.24 

KF finansējums 1 709 567,50 

              t.sk. Neattiecināmām izmaksām 573928.31 

Pašvaldības kredīts, ieguldot SIA „Salacgrīvas 

ūdens” pamatkapitālā neattiecināmām izmaksām 

535343.24 

Pašvaldības finansējums no budžeta līdzekļiem, 

ieguldot SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

neattiecināmām izmaksām  

12454.25 

Pašvaldības finansējums neattiecināmām 

izmaksām 2011., 2012.gadā no budžeta 

līdzekļiem 

12454.25 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 13676.57 
  

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu 

Nr. 551 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 396 „Par 

aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas aglomerācijai””. 

 

Lēmums Nr.496. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

99. § 

Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai 

 

Pamatojoties uz vienošanos starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA 

„Salacgrīvas ūdens” (kapitālsabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs Salacgrīvas novada dome) un 

Salacgrīvas novada domi par Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Salacgrīvas pilsētā” realizāciju un 2012.gada 25.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.396 

„Par aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu Salacgrīvas 

aglomerācijai” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2012.gada 14.novembra Salacgrīvas novada domes 

lēmumu Nr. 551, 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.496),  Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā”, ņemt kredītu Ls 625 320.48 apmērā (seši simti 

divdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit lati un 48 santīmi) no Valsts Kases. Valsts kases 

kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums 

– 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2014.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 



2. Kredīta summu Ls 625 320.48 apmērā (seši simti divdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit 

lati un 48 santīmi) ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā. 

3. Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam: 

3.1. 2013.gads – Ls 310 683.73 (trīs simti desmit tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs lati un 73 

santīmi).  

3.2. 2014.gads – Ls 314 636.75 (trīs simti četrpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit seši lati un 

75 santīmi).  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  

 

Lēmums Nr.497.  

 

Informācija 

 

1.Atskaite par komandējumu uz Volkhovas pašvaldību, Krievijā projekta "Sadarbība teātra 

un mūzikas mākslu attīstībā" ietvaros 

Ziņo Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore S.Kukanovska (atskaites kopija uz 2 

lp. pievienota protokolam). 

 

2. Par IV Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla norisi un plānoto V 

Starptautisko Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu 2014.gadā 

Ziņo Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja I.Tiesnese (informācija uz 2 

lp. pievienota protokolam). I Tiesnese izsaka priekšlikumu izskatīt iespējas izremontēt un sakārtot 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpas. 

Deputāti atbalsta priekšlikumu, uzdod izpilddirektoram K.Ķemeram jautājumu par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu remontu un sakārtošanu virzīt izskatīšanai, sastādot 

2014.gada budžetu.  

  

3.Par Pasaules arhitektūras dienām 

 Ziņo Salacgrīvas novada domes galvenā arhitekte I.Cīrule (iesniegums uz 1 lp. pievienots 

protokolam). 

  

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

rekonstrucija" realizācijas gaitu 

Ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos A.Krūmiņš (informācija 

uz 10 lp. pievienota protokola). 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:15. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 23.oktobrī plkst.15:00. 

 

 

Sēdes vadītāja      Skaidrīte Eglīte 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


