
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 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 
Nr.12 

 

Salacgrīvā         2014.gada 19.novembrī 

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

2. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2,  Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” -3,  Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” -4,  Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liedaga iela 9”- 2, Tūjā, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr. 372 „Par 

nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu” 

9. Par īres tiesību piešķiršanu  

10. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

11. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

12. Par ceļa servitūta nodibināšanu Parka ielā 16, Ainažos 

13. Par SIA “Greenwool” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojuma 

apstiprināšanu 

14. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam [..] 

18. Par pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” nolikuma apstiprināšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

20. Par ielu apgaismojuma kabeļu līnijas un ielu apgaismojuma balstu uzņemšanu bilancē 

21. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 646 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 653 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

25. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

26. Par finansiālu atbalstu 2015.gada 20.jūnija pasākumam Salacgrīvas novadā „Dzintara 

dziesma 2014.gada noslēguma koncerts”  

27. Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu 

28. Par cirsmu saimniecībās „Ķīļmeži”, „Vabriči” un „Sarmi”, Salacgrīvas novadā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un saimniecības „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

29. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

30. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

 

Informācija 

1. Par Salacgrīvas novada domes sniegto finansiālo atbalstu (papildus apstiprinātām budžeta 

tāmēm) Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvu braucieniem (ziņo Salacgrīvas 

kultūras nama vadītāja P.Dzērve)  

2. Par Administratīvās komisijas un sabiedriskās kārtības nodaļas darbu 

(ziņo Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja I.Karlsone, kārtībniece 

G.Bisniece) 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Dace Martinsone  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

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

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

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

Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Artūrs Aļebastrovs – iestādes „Zvejnieku parks” 

pārvaldnieks, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada domes būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga 

Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Ināra Karlsone – Salacgrīvas 

novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Ligita Dambe – pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāja 

 

Nepiedalās- Sanita Šlekone (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli), Aleksandrs 

Rozenšteins. (personiski iemesli) 
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Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 30 

jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punktu, 

saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1.Izveidot Salacgrīvas novada medību koordinācijas komisiju. 

2.Apstiprināt komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā: 

2.1. Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga – komisijas 

priekšsēdētāja; 

2.2.Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākā mežzine Ina Feldmane;  

2.3.Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un 

uzraudzības daļas vadītāja Zenta Špate; 

2.4. Mednieku kluba „Kursīši” vadītājs Gundars Melderis. 

 

Lēmums Nr.383.  

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1.Apstiprināt pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  domes izpilddirektors; 

komisijas locekļi:   finanšu nodaļas vadītājs; 

      nekustamo īpašumu speciālists. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

3.Atcelt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr. 473 ”Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu” 2.punktu ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 3 „Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 473 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu””. 

 

Lēmums Nr.384. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2,  Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.septembra lēmumu Nr.335 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1”- 2, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma  apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 16.§) 

un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu Eur 290 (divi simti deviņdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa  

„Jaunzemes 1” - 2, Ainažu pagastā, kadastra Nr.6625 900 0059  pārdošanu par nosacīto 

cenu Eur 290 (divi simti deviņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.385. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” -3,  Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.293 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1”- 3, Ainažu pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma  apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 17.§) 

un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu Eur 260 (divi simti sešdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa  

„Jaunzemes 1” - 3, Ainažu pagastā, kadastra Nr.6625 900 0058  pārdošanu par nosacīto 

cenu Eur 260 (divi simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

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

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” -4, Ainažu pagastā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.294 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1”- 4, Ainažu pagastā nodošanu 
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atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma  apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 18.§) 

un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu Eur 260 (divi simti sešdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa  

„Jaunzemes 1” - 4, Ainažu pagastā, kadastra Nr.6625 900 0064  pārdošanu par nosacīto 

cenu Eur 260 (divi simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

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

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.299 pielikuma 

Nr.1 „Nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoles noteikumi” 6.13.1. punktu un 

2014.gada 7.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr. 49, saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.388. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles 

protokola kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

Deputāti uzdod izpilddirektoram K.Ķemeram uz nākošajām Attīstības un Finanšu komiteju sēdēm 

iesniegt izskatīšanai priekšlikumus par turpmāko nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā 

izmantošanu. 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liedaga iela 9”- 2, Tūjā, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

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

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

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

un šī likuma 5.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 13.oktobrī sertificētas nekustamā 

īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu 

Nr. 2014/217, Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo daļu, pamatojoties uz 
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2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Liedaga iela 9” – 2, kadastra Nr.6660 900 0352, Tūjā, Liepupes pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 35,6 kv.m un 356/704 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6660 

003 0306 001, 356/704  kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6660 003 0306. 

2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa  nosacīto cenu Eur 800 (astoņi simti euro). 

2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 36 mēneši.  

2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

Lēmums Nr.389. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr. 372 „Par 

nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu” 

 

Saskaņā ar 2014.gada 7.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto SIA „Ainažu 

doktorāts”, reģ. Nr. 44103096567, valdes locekles Maritas Kreituses iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.1/654) ar lūgumu izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā 

Nr. 372 „Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu”, nosakot, ka telpas Parka ielā 

16, Ainažos, tiek iznomātas SIA „Ainažu doktorāts”, kas sniegs ārsta prakses pakalpojumus, ņemot 

vērā to, ka SIA „Ainažu doktorāts” Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 03.11.2014. un uzņēmuma 

vienīgais dalībnieks un valdes locekle ir Marita Kreitusi, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr. 372 „Par 

nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu” un lēmuma 2.1 punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

 „2.1. Iznomāt SIA „Ainažu doktorāts”, reģ. Nr. 44103096567, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 16, Ainažos nedzīvojamās telpas otrajā stāvā 

Nr. 9 -10,5kv.m, 10-9,4 kv.m, 11-9,1 kv.m, 12-9,7 kv.m, 13-1,1kv.m, 14 -1,3 kv.m, 15-14,9 kv.m, 16 – 

7,1kv.m, 17-1,1 kv.m, 18 -21,0 kv.m, ar kopējo platību 85,20 kv.m.” 

 2. Noteikt, ka lēmums piemērojams no 2014.gada 10.novembra.  

 

Lēmums Nr.390. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

9. § 

Par īres tiesību piešķiršanu 

(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās D.Lejniece) 

[..] 

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

5.panta pirmo daļu, 13.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā to, ka [..], 2013.gada 25.septembra 

Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

apstiprināšanu” 1.3. punktu un uz 2014.gada 10.novembra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas, 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 
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PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ:  
 

2.1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvojamo telpu [..] ar kopējo platību 26,9 kv.m. 

2.2. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,14 euro par vienu kv.m mēnesī. 

2.3. Noteikt, ka [..] (kā dzīvokļa īrniecei) līgums par mājas apsaimniekošanu un citiem dzīvojamai 

telpai sniegtajiem pakalpojumiem jāslēdz ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju. 

2.4. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas 

Liepupes pagasta pārvaldē. 

2.5. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu – 3 gadi. 

 

Lēmums Nr.391. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

10. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

2. 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”, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) 

apakšpunktu un 19. pantu, saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas sēdes atzinumu, 2014.gada 12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvojamām telpām Nr. 3 ar platību 14,1 kv.m, Nr.4 ar platību 14,6 

kv.m ar kopējo platību 28,7  kv.m un koplietošanas telpām. 

2.2. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

2.3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m. mēnesī. 

2.4. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi. 

2.5. Izslēgt [..] no pašvaldības palīdzības reģistra. 

 

Lēmums Nr.392. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

11. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

3.Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētā persona pašreiz dzīvo dzīvoklī, kas 

atrodas avārijas stāvoklī un mājas saimnieks ir izteici brīdinājumu par izlikšanu no tām, kā arī 

ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 17.pantu, saskaņā ar 

2014.gada 10.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 
3.1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvojamo telpu Nr. 5 ar platību 12,6 kv.m. 

3.2. Noslēgt dzīvokļu īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

3.3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m mēnesī. 
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3.4. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi. 

3.5. Izslēgt [..]no pašvaldības palīdzības reģistra. 

 

Lēmums Nr.393. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

12. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Parka ielā 16, Ainažos 

 

Saskaņā ar 2014.gada 13.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto nekustamā īpašuma 

Parka ielā 16A, Ainažos īpašnieka [..] iesniegumu (reģ. nekustamā īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14/119) 

ar prasību noteikt ceļa servitūtu par labu īpašumam Parka ielā 16A, kadastra Nr.[..] (īpašumtiesības 

nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 327), pa pašvaldības nekustamo 

īpašumā Parka ielā 16, kadastra Nr. 6605 002 0089, lai  būtu brīva piekļuve nekustamam īpašumam 

Parka ielā 16A. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu un 

Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 15.oktobra un 12.novembra  

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Ainažos, Parka ielā 16, kadastra Nr. 6605 002 0089 par labu [..] īpašumā esošam 

nekustamam īpašumam Ainažos, Parka ielā 16A, kadastra Nr. [..], piešķirot bezmaksas un uz 

neierobežotu laiku tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3m platumā, nosakot ceļa kopējo  platību 

294,94 m
2
, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

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

līgumā iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. nekustamā īpašuma Ainažos, Parka ielā 16A īpašnieks veic servitūta līguma 

reģistrēšanu zemesgrāmatā un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - 

uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā; 

2.2. īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un apsaimniekošanu atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.394. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

13. § 

Par SIA “Greenwool” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojuma 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs, I.Balode, L.Jokste) 

 

Izskatījusi SIA “Greenwool” ierosinātās atkritumu pārstrādes un būvmateriālu konteinera 

tipa ražotnes būvniecības ieceres publiskās apspriešanas, kas notika laikā no 2014.gada 

24.septembra līdz 24.oktobrim, gala ziņojumu (reģ.Nr.3-18/246), saskaņā ar 2014.gada 

12.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt gala ziņojumu par SIA “Greenwool” ierosinātās atkritumu pārstrādes un 

būvmateriālu konteinera tipa ražotnes būvniecības publisko apspriešanu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.395. Pielikums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

14. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

šādā redakcijā Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.358 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 2.2.punktu: 

 

„2.2. 2.zemes vienībai (jaunizveidotajai) ar platību 7,4 ha (platība precizējama pēc zemes 

gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Ozolāji” un zemes gabalam noteikt 

sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,4 ha platībā”. 

 

Lēmums Nr.396.  

 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

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

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

vienkāršā situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2014.gada 12.novembra 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošo zemes vienību 

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

zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 
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2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

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

pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.397. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

 1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai 

lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta 

lielāka minimālā platība. 

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 vai zemes vienību apmaiņai. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2014.gada 

12.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra 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. 

 

Lēmums Nr.398. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013.noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai 

lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta 

lielāka minimālā platība. 

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, saskaņā ar 2014.gada 

12.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās 

zemes vienības 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 īpašniekiem. 

2.2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru kabineta 12.04.2011. 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.399. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

18. § 

Par pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo S.Eglīte) 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 10.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un  

2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atcelt ar 2004.gada 20.oktobra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu 

Nr.341 (protokols Nr.16; 2.§) apstiprināto pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne 

„Sprīdīši”” nolikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.400. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” direktora pienākumu izpildītājas 

L.Dambes 2014.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/236) un Salacgrīvas mūzikas skolas 

direktores K.Borozdinas iesniegumiem (reģ. Nr. 3-18/254: Nr. 3-18/255), saskaņā ar Izpilddirektora 

palīga tehniskos jautājumos sagatavoto tehnisko informāciju par degvielas patēriņu un 2014.gada 

12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus 2013.gada 17.jūlija 

lēmumā Nr.339 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu” (ar grozījumiem 25.09.2013. lēmums Nr.476; 23.10.2013. lēmums Nr.538; 

20.11.2013. lēmums Nr.572; 19.12.2013. lēmums Nr.616; 19.02.2014. lēmums Nr.58; 19.03.2014. 

lēmums Nr.92, 21.05.2014. lēmums Nr.181; 18.06.2014. lēmums Nr. 223; lēmums Nr. 354 no 

06.10.2014.): 

 

1. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar 

sekojošiem ierakstiem: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
ŠKODA OCTAVIA [..] Patapināta pirmsskolas 

izglītības iestādei „Vilnītis” 

(Agne Berga) 

6.6 6 

AUDI A6 [..] Patapināta Mūzikas skolai 

(Inga Goba) 

8.8 8 

  

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns  

  E-95,A-98 

Ziemā Vasarā 
MAZDA 323 F [..] Patapināta pirmsskolas 

izglītības iestādei „Vilnītis” 

(Gunārs Ābols) 

8 7.2 

OPEL VECTRA 

CARAVAN 

[..] Patapināta Mūzikas skolai 

(Anda Ristamece) 

8.3 7.5 

 

2. No pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt sekojošus 

ierakstus: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns  

  E-95,A-98 

Ziemā Vasarā 
SUZUKI BALENO [..] Nomāta Mūzikas skolai 7.7 7 
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(Lolita Jakabsone) 

VOLKSWAGEN VENTO [..] Nomāta Mūzikas skolai (Anda 

Ristamece) 

8 7 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
VW PASSAT VARIANT [..] Nomāta Mūzikas skolai (Inga 

Goba) 

7.7 7 

 

Lēmums Nr.401. Iesniegumi uz 10 lp. un tehniskā informācija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par ielu apgaismojuma kabeļu līnijas un ielu apgaismojuma balstu uzņemšanu bilancē 

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

 

Salacgrīvas novada domes 2012. gada 6.novembra rīkojuma Nr.3-60/150 „Par 

pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un krājumu norakstīšanas un novērtēšanas komisiju 

izveidošanu” 18.punktā noteiktā komisija, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu, kā līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa 

ieguldījumu iekļauj bilancē, veica uz inventarizācijas brīdi nenovērtēto ielu apgaismojuma kabeļu 

līnijas un ielu apgaismojuma balstus Dārza ielā, Svētciemā apsekošanu. Apsekošanas rezultātā tika 

konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitītas ielu apgaismojuma kabeļu līnijas un ielu 

apgaismojuma balsti Dārza ielā, Svētciemā. Pamatojoties uz augstākminētās komisijas 2014.gada 

17. oktobra aktu, saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Svētciema, Dārza ielas apgaismojuma kabeļu līnijas un ielu apgaismojuma 

balstu uzņemšanu bilancē, saskaņā ar pielikumu Nr.1, par kopējo summu EUR 15719,67.  

 

Lēmums Nr.402. Pielikums uz 1 lp. un aktu kopijas uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.3-6/96 „Par inventarizācijas komisiju 

izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem. 

Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma 

ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās 

neizlieto desmit gadu laikā. 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskati” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa 

saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru 

parādu izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 1659.27 ir iestājies 

prasības noilgums. Saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 
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Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību 

noilgums par kopējo summu EUR 1659.27 saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

 

 

Lēmums Nr.403. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores p.i. B.Gobiņas 

2014.gada 3.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 241), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un 

tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. 

lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (ar grozījumiem 19.03.2014. lēmums 

Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224; lēmums Nr.267 no 30.07.2014.; 

lēmums Nr. 313 no 20.08.2014.), papildinot lēmuma 1.punktu ar šādu apakšpunktu: 

 

„1.22. Anitas Emses grāmata „Saknes” EUR 7.14”  

 

 

Lēmums Nr.404. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 646 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” (reģ. Nr.40008106356) valdes 

priekšsēdētāja Ināra Veide 24.10.2014. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/608) ar lūgumu veikt grozījumus 

biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā 

(23.01.2014. līgums Nr.3-25.3/35) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas uz 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 646 „Par finansiālu 

atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” piešķirtais finansējums izlietojams 

saskaņā ar pielikumā Nr. 1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma apjomam, ievērojot 

nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr. 1 norādītajās pozīcijās nedrīkst pārsniegt 

10%.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 23.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/35 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

 

Lēmums Nr.405. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 653 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja 

Aleksandrs Pavlovska 21.10.2014. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/602) ar lūgumu veikt grozījumus 

biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā 

(30.01.2014. līgums Nr.3-25.3/84) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas uz 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 653 „Par finansiālu 

atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” piešķirtais finansējums izlietojams 

saskaņā ar pielikumā Nr. 1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma apjomam, ievērojot 

nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr. 1 norādītajās pozīcijās nedrīkst pārsniegt 

10%.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 30.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/84 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

 

Lēmums Nr.406. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas 

treneru Kaspara Močāna un Ulda Močāna 2014.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/214), 

vieglatlētikas treneres Rasmas Turkas iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/219), trenera Kārļa Ozola 

2014.gada 7.oktobra un 14.oktobra iesniegumus (reģ.Nr. 3-18/206 un reģ.Nr. 3-18/227), Sporta un 

atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” pārvaldnieka Artūra Aļebastrova iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 

242) un iesniegumiem pievienotos dokumentus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem 
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sasniegumiem sportā un to apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par 

izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 22.01.2014. domes lēmumu Nr.23, 

saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 

12.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 

2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.septembrim, sporta sacensībās: 

 

1. Piešķirt 120 euro (viens simts divdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Kasparam 

Tīkleniekam par izcīnīto 1.vietu k-2 200m LR čempionātā; 

2. Piešķirt 60 euro (sešdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Agnijai Bērziņai par izcīnīto 

1.vietu c-1 5000m LR čempionātā garajās distancēs; 

3. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Edgaram Tīkleniekam par izcīnīto 

3.vietu k-1 1000m LR U-23 čempionātā; 

4. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Līgai Poplavskai par izcīnīto 

1.vietu k-2 1000m LR U-23 čempionātā; 

5. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Samantai Ganiņai par izcīnīto 

1.vietu k-4 500m LR junioru čempionātā; 

6. Piešķirt 80 euro (astoņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Asnātei Kalniņai par izcīnīto 

1.vietu 4x200m LR ziemas čempionātā „B” gr.; 

7. Piešķirt 80 euro (astoņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Amandai Stanei par izcīnīto 

1.vietu 4x200m LR ziemas čempionātā „B” gr.; 

8. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Solveigai Zeltiņai par izcīnīto 

2.vietu 400 m/b LR čempionātā U-18 gr.; 

9. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Kasparam Miksonam par izcīnīto 

3.vietu 4x200m LR ziemas čempionātā „A” gr.; 

10. Piešķirt 500 euro (piecus simtus euro) pēc nodokļu nomaksas Paulai Gūtmanei par izcīnīto 

4.vietu pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē; 

11. Piešķirt 80 euro (astoņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Gatim Bertmanim par izcīnīto 

1.vietu Latvijas junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē; 

12. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Arturam Finogenovam par izcīnīto 

3.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē; 

13. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Jekaterinai Krasovskai par izcīnīto 

3.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē; 

14. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Mārcim Magonem par izcīnīto 

3.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē; 

15. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Aijai Gūtmanei par izcīnīto 

3.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē; 

16. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Marekam Andreisonam par 

izcīnīto 3.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē; 

17. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kasparam Močānam par 

audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR čempionātā; 

18. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Uldim Močānam par 

audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR junioru čempionātā; 

19. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerei Rasmai Turkai par 

audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR ziemas čempionātā; 

20. Piešķirt 250 euro (divi simti piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kārlim 

Ozolam par audzēkņa augstāko sasniegumu – 4.vieta pasaules jaunatnes čempionātā; 

21. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kārlim Treijam par 

audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR junioru čempionātā. 

 

Lēmums Nr.407. Iesniegumi un priekšlikumi uz 56 lp. pievienoti protokolam. 
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26. § 

Par finansiālu atbalstu 2015.gada 20.jūnija pasākumam Salacgrīvas novadā „Dzintara 

dziesma 2014.gada noslēguma koncerts” 

D.Straubergs - šodien saņemta informācija no Salacgrīvas kultūras nama vadītājas P.Dzērves, ka 

pasākuma producents atsaucis iesniegumu, koncerts nenotiks Salacgrīvā. D.Straubergs ierosina 

neizskatīt šo jautājumu, ņemot vērā saņemto informāciju. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Lēmumprojekts „Par finansiālu atbalstu 2015.gada 20.jūnija pasākumam Salacgrīvas novadā 

„Dzintara dziesma 2014.gada noslēguma koncerts”” netiek izskatīts. 

 

Lēmumprojekts uz 1 lp., iesniegums uz 3 lp. un informācija par iesnieguma atsaukšanu uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās L.Jokste, A.Alsberga, D.Straubergs, I.Balode, J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļu 

īpašumu likuma 9.pantu, 10.pantu, 13.panta otro daļu, dzīvokļu īpašnieku biedrības „Liepupe 30” 

valdes locekles Ritas Gulbes 11.11.2014. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/665), saskaņā ar 2014.gada 

12.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Liepupe 30” Salacgrīvas novada domei piederošā 

dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 30, dzīvoklis Nr.5 renovācijas izmaksas proporcionāli 

Salacgrīvas novada domei piederošā dzīvokļa platībai saskaņā ar biedrības iesniegtu un 

Liepupes pārvaldes pārvaldnieka saskaņotu tāmi pēc būvniecības darbu pabeigšanas. 

Samaksas kārtību atrunā līgumā.  

2. Slēgt līgumu ar SIA „Bazalts” par dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 30, dzīvoklis Nr.5  

logu renovāciju, apmaksājot  EUR 2243,73. 

 

 

Lēmums Nr.408. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par cirsmu saimniecībās „Ķīļmeži”, „Vabriči” un „Sarmi”, Salacgrīvas novadā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un saimniecības „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17. septembra lēmumu Nr.330 „Par 

pašvaldības saimniecību „Ķīlmeži” un „Vabriči” Ainažu pagastā, „Sarmi” un „Spurdzes” 

Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2014.gada 11.novembrī notikušās izsoles un Salacgrīvas novada domes īpašumu 

atsavināšanas komisijas sēdes protokoliem, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.novembra Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 
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Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Ķīļmeži”, Ainažu  pagastā. 

1.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 11.novembra izsoles 

protokoliem Nr. 50 un 51, noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. Nr. 46601007507 par  

1.kvartāla, nogabala Nr. 2 cirsmas pārdošanu par Eur 3640; 

1.kvartāla, nogabala Nr.1 cirsmas pārdošanu par Eur 164. 

 

2. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Vabriči”, Ainažu  pagastā. 

2.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 11.novembra izsoles 

protokoliem Nr. 52 un 53, noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. Nr. 46601007507 par 

354.kvartāla, nogabala Nr. 2; 6 un 8 cirsmas pārdošanu par Eur 2465; 

354.kvartāla, nogabala Nr. 7;9 un 12 cirsmas pārdošanu par Eur 275. 

2.2. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 11.novembra izsoles 

protokoliem Nr. 54 un 55, noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „R grupa”, reģ. Nr. 50003603631 par 

354.kvartāla, nogabala Nr. 13;15;16;18 19;20;21;22 cirsmas pārdošanu par Eur 5450; 

354.kvartāla, nogabala Nr. 25 un 26 cirsmas pārdošanu par Eur 840. 

 

3. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Sarmi”, Salacgrīvas pagastā. 

3.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 11.novembra izsoles 

protokoliem Nr. 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62  un 63, noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. 

Nr. 46601007507 par 

1.kvartāla, nogabala Nr. 2 cirsmas pārdošanu par Eur 380; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 10 cirsmas pārdošanu par Eur 130; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 8 un 12 cirsmas pārdošanu par Eur 690; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 18 cirsmas pārdošanu par Eur 950; 

 

1.kvartāla, nogabala Nr. 1 cirsmas pārdošanu par Eur 7600; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 9 cirsmas pārdošanu par Eur 9300; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 9;14;15 cirsmas pārdošanu par Eur 6810; 

1.kvartāla, nogabala Nr. 17 cirsmas pārdošanu par Eur 11 000. 

 

4. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 11.novembra izsoles 

protokolu Nr.64, atzīt saimniecības „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoli par nenotikušu. 

 

 

Lēmums Nr.409.  

 

 

29. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

D.Straubergs informē, ka šodien saņemts pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” direktora 

pienākumu izpildītājas L.Dambes iesniegums „Par līdzekļu pieprasījumu neparedzētā gadījumā” 

(reģ.Nr.3-18/264, uz 5 lp. pievienots protokolam), jo laika periodā no 2014.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim iestādē plīsusi ūdensvada karstā ūdens pārejas caurulīte, appludinot mācību telpu, 

garderobi un grupas virtuvi. 

(ziņo L.Dambe; debatēs piedalās A.Alsberga, A.Zunde, D.Straubergs, M.Trankalis, J.Cīrulis, 

N.Tiesnesis, L.Jokste; izsakās L.Dambe, K.Ķemers) 
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D.Straubergs ierosina atbalstīt iesniegumu - par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas 

izglītības iestādes „Vilnītis” grupas - telpu remontam, grīdas atjaunošanai, virtuves iekārtu 

nomaiņai, karstā ūdens pievadcauruļu nomaiņai; par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” budžeta tāmē, novirzot par telpu nomu iegūtos EUR 2303 mēbeļu un mācību materiālu 

iegādei. 

I.Lazdiņa izsaka priekšlikumu plānot izdevumus EUR 12 000 pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” grupas „Pūcītes” remontam, pretī liekot ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa pēc 

fakta uz šo dienu.  

Citu priekšlikumu nav. 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu - lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu 

Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un speciālo budžetu”” 

apstiprināšanu” iekļaut grozījumus – palielinot izdevumus: EUR 12 000 pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vilnītis” grupas „Pūcītes” remontam, EUR 2303 pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” 

mēbeļu un mācību materiālu iegādei; palielinot ieņēmumus: EUR 12 000 no nekustamā īpašuma 

nodokļa; EUR 2303 pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ieņēmumi par telpu nomu.  

 

Deputāti atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi 

Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2014. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumus – 

palielinot izdevumus: EUR 12 000 pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” grupas „Pūcītes” 

remontam, EUR 2303 pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” mēbeļu un mācību materiālu 

iegādei; palielinot ieņēmumus: EUR 12 000 no nekustamā īpašuma nodokļa; EUR 2303 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ieņēmumi par telpu nomu. Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” vadītājai L.Dambei tiek uzdots iesniegt domes izpilddirektoram K.Ķemeram 

priekšlikumus par to, kas būtu jāsakārto, lai nākotnē šādas situācijas neveidojas, un noskaidrot, 

kāpēc šādā situācijā nedarbojās signalizācija?  

  

Sēdes vadītājs aicina ekonomisti – budžeta plānotāju I.Lazdiņu ziņot par sagatavoto lēmumprojektu. 

I.Lazdiņa informē, ka lēmumprojektā iekļauti visi priekšlikumi, kurus atbalstījusi Finanšu komiteja, 

kā arī tiks papildināts ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu par papildus grozījumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata 

un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 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. 
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Lēmums Nr.410. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 34 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un 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 2014.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

D.Strauberga iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 „Par Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR- 

10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ : 

1.  

2. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā 

atvaļinājuma daļu vienu kalendāro nedēļu no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada 

7.decembrim ieskaitot. 

3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada 7.decembrim 

(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei 

vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu 1708,00 euro mēnesī. 

 

 

Lēmums Nr.411. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes sniegto finansiālo atbalstu (papildus apstiprinātām budžeta 

tāmēm)  
D.Straubergs iepazīstina ar Salacgrīvas kultūras nama vadītājas P.Dzērves sagatavoto informāciju, 

kas pievienota protokolam uz 1 lp. 

Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju. 

  

2. Par Administratīvās komisijas un sabiedriskās kārtības nodaļas darbu 

Ziņo Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ināra Karlsone 

(prezentācija uz 7 lp. pievienota protokolam). 

(debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, M.Trankalis, A.Alsberga, L.Jokste, I.Balode; izsakās 

I.Karlsone, K.Ķemers) 

Deputāti pieņem zināšanai izskanējušo informāciju, kā arī Salacgrīvas novada domes kārtībnieces 

G.Bisnieces atskaitē (uz 1 lp. pievienota protokolam) apkopotos datus. Salacgrīvas novada domes 

administratīvās komisijas priekšsēdētājai I.Karlsonei tiek uzdots iesniegt domes izpilddirektoram 

K.Ķemeram darbības plānu, lai panāktu, ka par administratīvajiem pārkāpumiem piemērotie naudas 

sodi tiktu samaksāti, un informāciju par to, kas ir nepieciešams šī mērķa sasniegšanai.   
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Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      _____________________21.11.2014. 

      Dagnis Straubergs 

 

 

 

 

       

Sēdes protokolētāja              _____________________21.11.2014.   

             Inita Hartmane      


