
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.3 

 

Salacgrīvā                  2017.gada 15.martā  

          

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017” apstiprināšanu 

2. Par Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai 

mušiņmakšķeri “Salacgrīvas laša kauss 2017” nolikuma apstiprināšanu 

3. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”” 

nolikumā 

4. Par izmaiņām Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

sastāvā 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu [..] iesnieguma izskatīšanai 

6. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumā Nr. 415 “Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr.[..]) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu [..]” 

8. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.86 “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos [..]” 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

12. Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Krogi”-1, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

14. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumā “Bebri”,  Liepupes pagastā nosacītās 

cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

15. Par kustamās mantas – VW TRANSPORTER atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

16. Par kustamās mantas - automašīnas DACIA LOGAN atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu 

cenu 

17. Par dzīvokļu īpašumu Tūjā Liedaga ielā 11 iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

18. Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

19. Par pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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20. Par pašvaldības zemes gabala daļas “Lakači”, Salacgrīvas pagastā  iznomāšanu lauksaimnieciskai 

izmantošanai  

21. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabalam „Rozes”, Liepupes pagastā 

22. Par daļu zemes gabala Ezera iela 11, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija lēmumā Nr. 190 “Par kustamās 

mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un nekustamai mantai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

24. Par sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos 

25. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”” 

apstiprināšanu 

27. Par pabalsta bērna uzturam izmaksu audžuģimenēm 

28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

30. Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā”  

uzvarētājam 

31. Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – 

fasādes un piebūves jumta atjaunošana” līdzfinansēšanu 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.501 “Par 

finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 

2017.gadā” 

33. Papildus darba kārtības jautājumi: 

33.1. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.360 “Par 

zemes gabalu noteikšanu par pašvaldībai piekritīgiem, uz kuriem atrodas pašvaldībai 

piederošas ēkas Salacgrīvas novada teritorijā” 

 33.2.Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 2017.gada 10.marta iesniegumu 

34. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs  

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, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes 

nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā 

arhitekte, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja, Ilga 

Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kristaps Močāns – Sporta un atpūtas 
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kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes 

uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja 

 

Nepiedalās- Jānis Cīrulis (darbnespēja) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 33 jautājumiem un 

2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt 

piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. 

pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu „ Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos; 

2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekts. 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;  

2.3.2. Lija Jokste - Salacgrīvas novada domes deputāte; 

2.3.3. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;  

2.3.4. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja; 

2.3.5. Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs. 

3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017” balvu fondu EUR 1580 (viens 

tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro un 00 euro centi) apmērā. 

 

Lēmums Nr.75. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai 

mušiņmakšķeri “Salacgrīvas laša kauss 2017” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo I.Tiesnese) 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada 

domes 29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)”, saskaņā ar 

2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai 

mušiņmakšķeri „Salacgrīvas laša kauss 2017” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atbildīgie par sacensību organizēšanu Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra 

vadītāja Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.  

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp., Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2017.gada 

20.februāra vēstule Nr.8.4.-11/382 uz 1 lp. un Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās 

administrācijas 2017.gada 24.februāra vēstule Nr.3.15/131/2017-N-E uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa 

“Zvejnieku parks”” nolikumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 6.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2017.gada 

8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr.222 (protokols Nr.6; 

3.§) “Par Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” nolikuma 

apstiprināšanu” apstiprinātajā nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

Papildināt nolikumu ar 2.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.2.8. apsaimniekot „Zvejnieku parka” lietošanā nodoto Salacgrīvas pilsētas pludmales jūras 

piekrastes joslu, būves, inventāru un teritoriju.” 

 

Lēmums Nr.77.  

 

 

4. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

sastāvā 

(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, E.Birkenbergs, D.Straubergs; izsakās 

K.Ķemers) 

 

Ņemot vērā to, ka 2017.gada 15.februārī izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Salacgrīvas novada 

būvvaldes teritorijas plānotāju Maritu Mucenieci, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādas izmaiņas ar Salacgrīvas 

novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.416 “Par Salacgrīvas novada darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu” (protokola 

Nr.13; 5.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

sastāvā: 
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1. Izslēgt no Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas tās 

locekli teritorijas plānotāju Maritu Mucenieci. 

2. Iecelt par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekli 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitekti Inetu Cīruli. 

3. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2017.gada 16.februāri. 

4. Lēmuma 2.punkts stājas spēkā 16.martā. 

 

Lēmums Nr.78.  

 

5. § 

Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu [..] iesnieguma izskatīšanai 

(ziņo D.Lejniece, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 19.decembrī saņemts (reģ. Salacgrīvas novada domē ar reģ. 

Nr. 3-16.1/877) [..] 2016.gada 15.decembra iesniegums „Iesniegums par prettiesiskas faktiskas rīcības 

apstrīdēšanu un zaudējumu atlīdzināšanu” (turpmāk tekstā – Iesniegums) par Iesniegumā norādītajiem 

būvdarbiem - meliorācijas sistēmas pārbūvi, segtā novada ierīkošanu u.c. [..], pamatojoties uz 2009.gada 

16.jūnija pilnvaru pārstāv [..], un, pamatojoties uz 2015.gada 3.marta pilnvaru, pārstāv [..], kuras ir 

kopīpašnieces nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.[..], adrese: [..].  

Iesnieguma izskatīšanas ietvaros, Salacgrīvas novada dome ar 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.3. 

„Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu [..] iesnieguma izskatīšanai” (Protokols Nr.1; 

3.§) informēja Iesniedzēju, ka, ņemot vērā Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo, lielo dokumentācijas 

apjomu, kā arī vajadzību saņemt vēl rakstiskus personu skaidrojumus papildus Iesniegumam 

pievienotajiem dokumentiem, nepieciešams administratīvā akta izdošanas termiņu pagarināt līdz 

2017.gada 15.martam. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo un otro daļu, pēc administratīvās lietas 

ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai 

pieņemtu attiecīgo lēmumu. Iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt 

informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar liecinieku, ekspertu, 

apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis 

administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no 

administratīvā procesa dalībniekiem. Līdz 2017.gada 15.martam nebūs saņemtas atbildes no Iesnieguma 

izskatīšanas sakarā izsūtītajiem informācijas pieprasījumiem. 

Pamatojoties uz minēto, nepieciešams atkārtoti pagarināt administratīvās lietas izskatīšanas 

termiņu, lai nodrošinātu procesuālā taisnīguma principu, kas ietver prasības taisnīgai lietas izskatīšanai. 

Lai precizētu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas izskatīšanu, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 14.pantu un 64.panta otro daļu, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

administratīvā akta izdošanas termiņu atkārtoti pagarināt līdz 2017.gada 19.aprīlim.  

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, 76. panta otro daļu, 79. 

panta pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

(fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro 

daļu, administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā ar Paziņošanas 

likuma 8. panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 
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Lēmums Nr.79. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], reģ. Nr.[..], 2017.gada 13.februāra iesniegumu, kas ir 

saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 13.februārī un reģistrēts ar Nr. 

3-16.1/118 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000176880 datiem, 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās 

esoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma 

īpašnieks ir [..], reģ. Nr. [..]. 

Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem 

uz Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas vēl trīs ēkas ar 

kadastra apzīmējumiem [..], kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā un kurām nav zināma ēku piederība,.  

[..], reģ. Nr.[..], Iesniegumā lūdz atļaut trīs ēku ar kadastra apzīmējumiem [..] būvniecību 

(legalizāciju) un iekļaušanu Nekustamā īpašuma sastāvā.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 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”, noteiktā atļautā izmantošana daļēji ir 

lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība. 

LR 09.07.2013. likuma “Būvniecības likums” (turpmāk - Būvniecības likums) 18.panta piektā 

daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu 

būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet 

gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas vides 

un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju veikt 

būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme 

par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā 

patvaļīga būvniecība. Salacgrīvas novada būvvalde  konstatē, ka ēkas ir uzbūvētas un eksistē apvidū, bet 

Būvvalde nav izsniegusi būvatļauju minēto trīs ēku būvniecībai, tās ir uzbūvētas patvaļīgi. 

Būvniecības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot 

būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos 

būvnoteikumos paredzētos dokumentus. 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkts 

nosaka, ka ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un 

būvprojektu minimālā sastāvā. 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis ir noteikt būves 

atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām. 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta pirmās daļas un 18. 

panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku 

būvnoteikumi” 28. punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un saskaņā ar 2017.gada 

8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

 

1. Atļaut [..], reģ. Nr.[..], divu saimniecības ēku un pirts ēku  būvniecību (legalizāciju) 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

[..]. 

2. Uzdot [..], reģ. Nr.[..], iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē divu saimniecības ēku un pirts ēku 

būvniecības ieceres iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktu un tehniskās apsekošanas atzinumu par 

būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām 

saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu. 

3. Salacgrīvas novada būvvaldei pieņemt divas saimniecības ēkas un pirts ēku ekspluatācijā pēc šī 

Lēmuma 2.punktā noteikto uzdevumu un Teritorijas plānojuma 4.4.punktā noteiktās piekļuves 

izpildes.  

 

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, iesniedzot pieteikumu Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.80. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumā Nr. 415 “Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu [..]” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 98. punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un detālplānojuma izstrādes vadītāju.  

Saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumā 

Nr.415 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr.[..]) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu [..]” (protokols Nr.14; 3.§), 

 

1. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:  

“3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – 

galveno arhitekti Inetu Cīruli.” 

2. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādātāju SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr.44103030828.” 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Lēmums Nr.81.  

 

 

8. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.86 “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos [..]” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 98. punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un detālplānojuma izstrādes vadītāju.  

Saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.86 “Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos [..]” (protokols Nr.3; 25.§), izsakot 2.punktu 

šādā redakcijā: 

 

“2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno 

arhitekti Inetu Cīruli.” 

 

Lēmums Nr.82.  

 

 

9. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Metrum V”, reģ. Nr. 40103947582, 2017.gada 

6.februāra iesniegumu Nr. 6/a/V-2017, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas 

centrā 2017. gada 7. februārī un reģistrēts ar Nr.3-16.1/99, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], konstatē sekojošo. 

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009. gada 19. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) 

ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 

”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra  lēmumu Nr. 

397, protokols N.13; 16.§ “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem 

projekta izstrādei īpašumā [..]”. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšana un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot 

piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienības sadale ir veikta atbilstoši  Ministru 

Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

pašvaldības nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no jauna izveidotajām zemes 

vienībām ir paredzēta piekļuve. 

Ar zemes ierīcības projektu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..], un kopējo platību 50,9 ha tiek atdalīta zemes vienība 27,8 ha platībā 



9 

 

(vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek izveidots 

jauns nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 

punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo 

daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum V”, reģ. Nr. 40103947582, zemes ierīkotājas Sandas Kristālas, 

sertifikāta Nr. AA000000011, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], (zemes dalījuma shēma 

pielikumā Nr.1). 

2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 50,9 ha 

atdalīt zemes vienību 27,8 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 23,1 ha 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2) saglabāt 

nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  

- zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 17,4 ha platībā; 

- zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 5,7 ha platībā. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo 

platību 27,8 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1), 

piešķirt nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  

- zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 17,6 ha platībā; 

- zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 10,2 ha platībā. 

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, iesniedzot pieteikumu Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.83. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma ar tam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu noraksts uz 18 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828, 

mērnieces Gundegas Šmites, sert. Nr. BA 605, 2017.gada 3.marta iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas 

novada domes klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts ar Nr.3-16.2/164, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos [..], kadastra Nr.[..], un [..], 

kadastra Nr.[..], konstatē sekojošo. 

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) 



10 

 

ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, Salacgrīvas novada 

domes 2016.gada 21.jūnija  lēmumu Nr. 261, protokols N.7; 27.§ “Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumiem [..]”. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],  ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..], un nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem [..], sadalīšana, zemes vienību robežu pārkārtošana un uz zemes 

vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienību sadale un robežu pārkārtošana ir 

veikta atbilstoši  Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, pašvaldības nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no 

jauna izveidotajām zemes vienībām ir paredzēta piekļuve. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 

punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. pantu, Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, kā arī 

saskaņā ar Attīstības komitejas 2017. gada 8. marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

  

1. Apstiprināt “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828, zemes ierīkotājas Gundegas Šmites, 

sert. Nr. BA 605 (izdots 13.06.2016. un derīgs līdz 12.06.2021.), izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamajos īpašumos [..], kadastra Nr.[..], un [..], kadastra Nr.[..] (zemes dalījuma 

shēma pielikumā Nr.1). 

2. Atbilstoši lēmuma 1. punktā minētajam zemes ierīcības projektam, nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..],  ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1,5183 

ha, un nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu [..] un kopējo platību 9,23 ha un [..] un kopējo platību 6,46 ha,  veikt zemes vienību 

sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, izveidojot trīs jaunas zemes vienības: 

2.1. zemes vienību, kas zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlota ar kārtas Nr.1 un 

projektēto kadastra apzīmējumu [..], ar kopējo platību 6,5107 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies 

pēc uzmērīšanas), kas sastāv no 6,44 ha no [..] un 0,0707 ha no [..]. 

2.2. zemes vienību, kas zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlota ar kārtas Nr.2 un 

projektēto kadastra apzīmējumu [..], ar kopējo platību 9,9807 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies 

pēc uzmērīšanas), kas sastāv no 9,18 ha no [..] un 0,8007 ha no [..]. 

2.3. zemes vienību, kas zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēlota ar kārtas Nr.3 un 

projektēto kadastra apzīmējumu [..], ar kopējo platību 0,7169 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies 

pēc uzmērīšanas), kas sastāv no 0,05 ha no [..]; 0,02 ha no [..] un 0,6469 ha no [..]. 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības ar kopējo platību 6,5107 

ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) un no 

jaunizveidotās zemes vienības ar kopējo platību 9,9807 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā 

daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2), zemei un uz tās esošajām ēkām, saglabāt adresi un 

nosaukumu [..]  

3.1. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Nr.1:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM  kods 0101) 2,50 

ha platībā; 

-  komercdarbības objektu apbūve (NĪLM  kods 0801) 2,00 ha platībā; 
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- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (NĪLM  

kods 0501) 2,0107 ha platībā; 

3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.2:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM  kods 0101) 4,00 

ha platībā; 

- Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM  kods 0701) 0,180 ha platībā; 

- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (NĪLM  

kods 0501) 5,8007 ha platībā; 

4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības ar kopējo platību 0,7169 

ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.3), zemei un uz 

tās esošajām ēkām, saglabāt adresi un nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM  kods 0908) 0,7169 platībā. 

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, iesniedzot pieteikumu Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.84. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma ar tam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu noraksts uz 36 lp. pievienoti protokolam. 

 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, 

2017.gada 8.februāra iesniegumu Nr. 3-04/03-2017, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu 

apkalpošanas centrā un reģistrēts ar Nr.3-16.1/107, un 2017.gada 9.februāra iesniegumu Nr. 3-04/04-

2017, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts ar Nr.3-16.1/113, 

par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], konstatē sekojošo. 

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 

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”, Salacgrīvas novada 

domes 2016.gada 19.oktobra  lēmumu Nr. 396, protokols N.13; 15.§ “Par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā [..]”. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],  ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšana un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot 

piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienības sadale ir veikta atbilstoši  Ministru 

Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

pašvaldības nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no jauna izveidotajām zemes 

vienībām ir paredzēta piekļuve no pašvaldības autoceļa. 

Ar zemes ierīcības projektu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],  ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..], un kopējo platību 39,7 ha tiek atdalīta zemes vienība 16,1 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek izveidots 

jauns nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 

punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, Administratīvo teritoriju un 



12 

 

apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo 

daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, zemes ierīkotāja Raimonda 

Kokina, sertifikāta Nr. AA000000036, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], (zemes dalījuma 

shēma pielikumā Nr.1). 

2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 39,7 ha 

atdalīt zemes vienību 16,1 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas). 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 23,6 ha 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) un uz tās 

esošajām ēkām, saglabāt adresi un nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM  kods 0101) 23,6 

ha platībā. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo 

platību 16,1 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2), 

mainīt nosaukumu no [..] uz [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM  kods 0201) 16,1 ha platībā. 

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, iesniedzot pieteikumu Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.85. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesnieguma ar tam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu noraksts uz 12 lp. un papildus iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

 

Ņemot vērā bilancē esošos datus un to, ka īpašumi – viendzīvokļa māja “Salacas stacija Nr.1”, 

Ainažu pagastā un dzīvoklis “Liedaga iela 9” – 2, Liepupe, Liepupes pagastā nav atsavināti, pamatojoties 

uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu, kā arī ņemot vērā 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.114 „ Par pašvaldības nekustamā īpašuma – viendzīvokļa 

mājas „Salacas stacija Nr.1”,Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”. 

2. Atcelt 2014.gada 19.novembra lēmumu Nr.389 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

„Liedaga iela 9”- 2, Tūjā, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”. 
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3. Atjaunot nekustamo īpašumus, viendzīvokļa dzīvojamo māju “Salacas stacija Nr.1” Ainažu 

pagastā un tam piekritīgo zemes īpašumu, kadastra Nr. 6625 002 0055, Salacgrīvas novada domes 

ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

4. Atjaunot nekustamo īpašumus, 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 apzīmējumu 6660 003 0306,  Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa 

ieguldījumu sastāvā.  

 

 

Lēmums Nr.86.  

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Krogi”-1, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada16.februārī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..] atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts ar Nr.3-16.1/125). 

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

5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniegusi iesniegumu par dzīvokļa „Krogi” – 1, kadastra Nr. 6660 900 0344, nodošanu atsavināšanai. 

2017.gada 6.janvārī ar [..], personas kods [..], noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-2.6/4. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka atsavinot 

valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā 

„Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms 

rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli 

apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  

5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas 

ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, ierosinājumu paraksta 

īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes loceklis un atsavināšanas 

ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju;  īrnieka un 

viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres 

līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – īres līgumu); izziņu par īres un komunālo 

maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu 

un viņa iesniegusi 2017.gada 1.marta vienošanos par to, ka dzīvokli īpašumā iegūs [..]. 

  Nekustamais īpašums, „Krogi”-1, kadastra Nr. 6660 900 0344, sastāv no kopīpašuma domājamās 

daļas no būves (kadastra apzīmējums 6660 011 0090 001) 241/1237, kopīpašuma domājamās daļas no 

būves (kadastra apzīmējums 6660 011 0090 002) 241/1237, kopīpašuma domājamās daļas no zemes 

(kadastra apzīmējums 6660 011 0090) 241/1237 un dzīvokļa ar kopējo platību 24,1 kv.m, kas reģistrēts 

uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 600 1. 

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

likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks 

vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, 

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī ņemot vērā Pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 28.februāra protokolu Nr.1 un noteikto nosacīto cenu nekustamā īpašuma 

atsavināšanai, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 
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PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

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

„Krogi” – 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0344. 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 985 (deviņi simti astoņdesmit pieci euro). 

3. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 24 mēneši. 

4. Apstiprināt 1.punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

 

Lēmums Nr.87. Pielikums uz 1 lp., nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite uz 19 lp., Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2017.gada 28.februāra sēdes protokola Nr.1 

kopija uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un vienošanās uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumā “Bebri”,  Liepupes pagastā nosacītās 

cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Liepupes pagastā pašvaldības īpašumā  “Bebri”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0411 zem 

elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 171. 

2017.gada 3.martā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža 

konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 2017.gada 

8.marta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2017.gada 8.marta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

 

1. Atsavināt nocirstos kokus Liepupes pagastā “Bebri”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0411,  

pārdodot tos par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu EUR 135,00 (viens simts trīsdesmit pieci euro). Papildus 

cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā 

un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par nocirsto koku 

pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. 

4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama 

izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par 

nocirsto koku  pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

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

 

Lēmums Nr.88. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 8.marta sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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15. § 

Par kustamās mantas – VW TRANSPORTER atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 18.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 9 “Par kustamās 

mantas – VW TRANSPORTER atsavināšanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 

pielikumu Nr.1 “Kustamās mantas izsoles noteikumi” punktu 6.14.1, saskaņā ar likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta pirmās daļas 1.punktu,  ņemot vērā 2017.gada 8.marta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

 

1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER, reģistrācijas Nr. GL 

1270, šasijas Nr. WV2ZZZ7HZ7H096581, izlaiduma gads 2007., izsoli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu automašīnas VW TRANSPORTER. 

3. Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē. 

4. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu 5700 euro,- (pieci tūkstoši septiņi simti euro), kas 

noteikta kā ātrās automašīnas realizācijas vērtība saskaņā ar 2016.gada 20.maija sauszemes 

transportlīdzekļa tehniskā vērtētāja A.Brieža aktu Nr.46. 

5. Kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER piegāde netiek aplikta ar pievienotās 

vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 3.punktam.  

6. Noteikt, ka kustamās mantas atsavināšanas izsoli rīko Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisija.  

7. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu 

Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.89. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par kustamās mantas - automašīnas DACIA LOGAN atkārtotu atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās G.Šmits, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 18.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 8 “Par kustamās 

mantas – automašīnas DACIA LOGAN  atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, pielikumu Nr. 1 

“Kustamās mantas izsoles noteikumi” punktu 6.14.1, saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 37.panta pirmās daļas 1.punktu,  ņemot vērā 2017.gada 8.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas DACIA LOGAN valsts reģistrācijas Nr. FN 

9995 (pirmo reizi reģistrēta 15.08.2005), šasijas Nr.UU1LSDABH34223546, izsoli par 

nenotikušu. 

2. Atsavināt atkārtoti automašīnu DACIA LOGAN, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu euro 270 (divi simti septiņdesmit euro), kas noteikta kā 

ātrās automašīnas realizācijas vērtība saskaņā ar 2016.gada 20.maija sauszemes 

transportlīdzekļa tehniskā vērtētāja A.Brieža aktu Nr.46. 



16 

 

4. Kustamās mantas - automašīnas DACIA LOGAN piegāde netiek aplikta ar pievienotās 

vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 3.punktam. 

5. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par 

automašīnu DACIA LOGAN pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 

Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. 

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

rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

7. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas DACIA LOGAN 

pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

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

 

Lēmums Nr.90. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par dzīvokļu īpašumu Tūjā Liedaga ielā 11 iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldības autonomā 

funkcija - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Liedaga ielā 11, Tūjā, atrodas pašvaldībai piederošs Tūjas zinību centrs 70,8 kv.m platībā ar telpu 

grupas kadastra apz.6660 003 0303 004 un kopīpašuma 7080/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 411-

600. 

Tūjas zinību centra darbības nodrošināšanai un bibliotēkas iekārtošanai nepieciešama telpu 

paplašināšana. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 31.janvārī ir saņemts [..] piedāvājums, kas reģistrēts ar 

reģ.Nr.3-16.1/79, ar iesnieguma papildinājumiem (saņemti 2017.gada 10.martā un reģistrēti ar reģ. Nr.3-

16.1/172), Salacgrīvas novada domei iegādāties Tūjas zinību centra paplašināšanai nepieciešamo [..] 

īpašumā esošos piederošos trīs nekustamos īpašumus, kas atrodas Tūjā, Liedaga ielā 11, dzīvokli Nr.1, 

kadastra Nr. 6660 900 0157 ar kopējo platību 21,9 kv.m un kopīpašuma 2190/33322 domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes, dzīvokli Nr. 2 kadastra Nr. 6660 900 0154 ar kopējo platību 14,3 kv.m un 

kopīpašuma 1430/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, dzīvokli Nr.3 kadastra Nr. 

6660 900 0224 ar kopējo platību 31 kv.m un kopīpašuma 3100/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot vērā 2017.gada 8.februāra un 8.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. No [..] iegādāties Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumus: 

1.1. Liedaga iela 11-1, Tūjā, kadastra Nr. 6660 900 0157 ar kopējo platību 21,9 kv.m un 

kopīpašuma 2190/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēts 
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Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 411 1 par summu 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro). 

1.2. Liedaga iela 11-2, Tūjā, kadastra Nr. 6660 900 0154 ar kopējo platību 14,3 kv.m un 

kopīpašuma 1430/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 411 2 par summu 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro). 

1.3. Liedaga iela 11-3, Tūjā, kadastra Nr. 6660 900 0224 ar kopējo platību 31 kv.m un 

kopīpašuma 3100/33322 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 411 3 par summu 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro). 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar dzīvokļu īpašnieku [..]  par iepriekš minēto dzīvokļu īpašumu 

iegādi. 

 

Lēmums Nr.91. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Straubergs) 
 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedriskā labuma organizācijas biedrības “TRĪS REIZ 

TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) (turpmāk tekstā –

Biedrība) iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 23.janvārī, Reģ. Nr. 3-16.2/54) ar 

lūgumu nodot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā iesniegumā minētās Salacgrīvas vidusskolās, pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis, Salacgrīvas novada Mūzikas, Salacgrīvas novada Mākslas skolas telpas un 

nekustamo īpašumu, kā arī Zvejnieku parku, stadionu, estrādi, Salacgrīvas kultūras nama telpas, 

Salacgrīvas pilskalnu Biedrības 2017.gada 23.-30. jūlijā plānotā pasaules latviešu nometnes “3x3 saiets 

Salacgrīvā” organizēšanai. Biedrības apņemas veikt Salacgrīvas novada pašvaldībai samaksu par 

izmantotās infrastruktūras patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem pasākuma norises laikā, savukārt 

pašvaldība norēķinās ar tās telpu un nekustamo īpašumu pārvaldītājiem tieši. Iesniegumam pievienoti 

Biedrības saskaņojumi par telpu un nekustamo īpašumu izmantošanu ar Salacgrīvas vidusskolas direktori, 

Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktori, Salacgrīvas novada Mākslas skolas direktoru, pirmsskolas 

izglītības iestāde “Vilnītis” direktori. Izskatot Biedrības iesniegumu, tika konstatēts:  

1.1. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 688, Salacgrīvas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Pērnavas iela 

31, kadastra numurs 6615 001 0033, kurā atrodas Salacgrīvas vidusskola, īpašniece. 

1.2. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.827, Salacgrīvas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Pērnavas iela 

29, kadastra numurs 6615 001 0034, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”, Salacgrīvas 

novada Mūzikas un Mākslas skola, īpašniece. 

1.3. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 292, Salacgrīvas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Salacgrīvā, 

Sporta ielā 4, kadastra numurs 6615 001 0035, kurā ietilpst estrādes ēka, sporta komplekss, stadions, 

tenisa korti, īpašniece. 

1.4. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 916, Salacgrīvas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Ostas iela 3, 

kadastra numurs 6615 001 0041, kurā atrodas Salacgrīvas kultūras nams, īpašniece.  

1.5. Biedrībai, pamatojoties uz  Valsts ieņēmumu dienesta 17.06.2014. lēmumu Nr. 8.5-11L-15947  

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ar 24.06.2014. 

1.6. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr. 324 “Par nodomu 

protokola noslēgšanu” nosacījumiem, 2016.gada 7.septembrī starp Salacgrīvas novada domi un biedrību 
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“TRĪS REIZ TRĪS” tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību Biedrības 2017.gada 23.-30.jūlijā 

plānotā pasākuma “3x3 saiets Salacgrīvā” organizēšanā, kas notiks Salacgrīvā, tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanas un attīstības sekmēšanai.   

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija 

rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk tekstā – 

Likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas 

ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos 

paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 5.panta Atbilstoši Likuma 

5.panta otrās daļas 41.punktam atvasināta publiska persona ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar Likuma 5.panta piekto daļu lēmumu par publiskas 

personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas 

publiskas personas orgāns. Mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai 

ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Tiesību subjekts, kuram nodota 

manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo un piekto daļu, saskaņā ar 

2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

 

3.1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) no 2017.gada 23.-30.jūlijam bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 31, kadastra numurs 6615 

001 0033, kurā atrodas Salacgrīvas vidusskola: 

3.1.1. 1.-4. klašu, 5.-9. klašu, 10.-12. klašu mācību telpas; 

3.1.2. Skolas gaiteņus, kāpņu telpas, foajē, garderobes, WC telpas un dušas; 

3.1.3. Skolas aktu zāli ar krēsliem un aktu zāles aprīkojumu pasākumu nodrošināšanai; 

3.1.4. Skolas sporta zāli ar aprīkojumu, tai skaitā gulēšanas matračiem; 

3.1.5. Dienesta viesnīcu ar tai piederīgajām telpām, aprīkojumu, atpūtas telpu, virtuvi, gulēšanas 

piederumiem un veļu; 

3.1.6. Skolas ēdamzāli un piederošās telpas, galdus un aprīkojumu, kafejnīcas telpu; 

3.1.7. Zēnu un meiteņu mājturības kabinetus, darbnīcas un aprīkojumu; 

3.1.8. Skolas mācību virtuvi ar piegulošo telpu, galdiem, krēsliem un aprīkojumu; 

3.1.9. Datorklases un bibliotēku, lasītavu; 

3.1.10. Medmāsas kabinetu, skolotāju istabu, atpūtas telpas. 

3.1.11. Biedrībai nepieciešamo aprīkojumu - galdi, soli, citi – kas nepieciešami pasākuma 

nodrošināšanai; 

3.1.12. pagalmus, sporta infrastruktūru. 

 

3.2. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) no 2017.gada 23.-30.jūlijam bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 29, kadastra numurs 6615 

001 0034, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”: 

3.2.1. bērnu grupiņu guļamtelpas (tai skaitā gultas, gulēšanas piederumus un veļu), darba telpas, 

labierīcību telpas un ģērbtuves, izņemot tās, kuras pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” izmantos savas 

darbības nodrošināšanai; 

3.2.2. segtos un vaļējos balkonus; 
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3.2.3. gaiteņus, kāpņu telpas, verandas un vējtverus, WC un dušu telpas; 

3.2.4. Biedrībai nepieciešamo aprīkojumu - galdi, soli, citi – kas nepieciešami pasākuma 

nodrošināšanai; 

3.2.5. rotaļu laukumus, izņemot tos, ko pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” izmantos savas 

darbības nodrošināšanai. 

 

 3.3. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) no 2017.gada 23.-30.jūlijam bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 29, kadastra numurs 6615 

001 0034, kurā atrodas Salacgrīvas novada Mūzikas skola: 

3.3.1. pirmā stāva kora klasi, kamerzāli, klavieru klasi, flautas klasi, orķestra klasi, spoguļzāli, 

ģērbtuvi; 

3.3.2. otrā stāva teorijas klasi, divas klavieru klases, personāla telpu, akordeona klasi; 

3.3.3. Biedrībai nepieciešamo aprīkojumu - galdi, soli, mūzikas instrumenti, citi – kas nepieciešami 

pasākuma nodrošināšanai; 

3.3.4. vējtveri, kāpņu telpas, gaiteņus, WC telpas. 

 

3.4. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) no 2017.gada 23.-30.jūlijam bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 29, kadastra numurs 6615 

001 0034, kurā atrodas Salacgrīvas novada Mākslas skola: 

3.4.1. pirmā stāva veidošanas telpu, 2.stāva kompozīcijas telpu un zīmēšanas – gleznošanas telpu; 

3.4.2. Biedrībai nepieciešamo aprīkojumu - galdi, soli, citi – kas nepieciešami pasākuma 

nodrošināšanai; 

3.4.3. kāpņu telpas, gaiteņus, WC telpas. 

 

3.5. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) no 2017.gada 23.-27.jūlijam bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, kadastra numurs 6615 001 

0035, kurā ietilpst estrādes ēka, sporta komplekss, stadions, tenisa korti. 

3.5.1. Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” teritoriju (stadions, estrāde, pieguļošā teritorija, 

autostāvvietas, telšu vietas, rezerves futbola laukums). 

 

3.6. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” (Reģ. Nr. 40008039619, 

juridiskā adrese: Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) 2017.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Ostas iela 3, kadastra numurs 6615 001 0041, kurā atrodas Salacgrīvas 

kultūras nams:  

3.6.1. Salacgrīvas kultūras nama zāli, foajē, labierīcības, aizkulises, nodarbību telpas 

 

3.7. Lēmuma 3.1.-3.6. punktos noteiktais pašvaldības īpašums tiek nodots biedrībai “TRĪS REIZ 

TRĪS” biedrības plānotā pasākuma “3x3 saiets Salacgrīvā” organizēšanai.  

 

4. Biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” nodrošina attiecīgās pašvaldības mantas uzturēšanu laika posmā, kad 

tā nodota Biedrībai bezatlīdzības lietošanā, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus, t.sk., izdevumus par 

komunālajiem pakalpojumiem, ūdeni, atkritumu izvešanu, elektrību, kas kopā sastāda EUR 5250.  

 

 

Lēmums Nr.92. Iesniegums uz 5 lp. un komunālo izmaksu aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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19. § 

Par pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 24.februārī saņemts [..], personas kods [..],  adrese: [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/147) par zemes gabala  daļas Tūjā, Rīgas ielā 7 136 kv.m platībā iznomāšanu 

mazdārziņa vajadzībām. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 6.martā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/167) par zemes gabala  daļas Tūjā, Rīgas ielā 7 300 kv.m platībā iznomāšanu 

mazdārziņa vajadzībām. 

Zemes gabals Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000496927. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5; 28§) 

„Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” 

zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

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

domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 

0396) 136 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu 

(pielikumu Nr.1). 

2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 

0396) 300 kv.m platībā (teritorija Nr.34), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes 

robežu shēmu (pielikumu Nr.2). 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar izmantošanas mērķi – sakņu 

dārzi.  

4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 7 (septiņi) gadi. 

6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli. 

 

Lēmums Nr.93. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas “Lakači”, Salacgrīvas pagastā  iznomāšanu lauksaimnieciskai 

izmantošanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts z/s “Ceriņi”, VRN 56601011311, adrese: “Ceriņi”, Salacgrīvas 

pagasts, 2017.gada 1.marta iesniegums (reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 2.martā ar reģ. 

Nr.7-14.1/32) ar lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai daļu no zemes gabala “Lakači”, 

Salacgrīvas pagastā. 
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Zemes gabals “Lakači”, Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra apz.6672 007 0522 ir 

pašvaldības zemes gabals ar kopējo platību 4,38 ha, kas reģistrēts uz pašvaldības vārda zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000459108. 

Zemes gabala daļa 2,38 ha platībā ir brīva – nav iznomāta. z/s “Ceriņi” iepriekš nomājusi šo 

zemes gabalu. 

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

domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Iznomāt uz 7 (septiņiem) gadiem z/s “Ceriņi”, VRN 56601011311 zemes gabala ”Lakači” daļu 

2,38 ha platībā, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0522, saskaņā ar 

pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Iznomātā zemes gabala izmantošanas veids – lauksaimniecība. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, 

bet ne mazāku, kā 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto. 

4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.94. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabalam „Rozes”, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] pilnvarotās personas [..] iesniegums, kas reģistrēts  

2017.gada 7.februārī ar reģ. Nr. 3-16.1/102 par zemes nomu Liepupes pagastā uz [..] pastāvīgā lietošanā 

bijušo zemi „Rozes” ar kadastra apz. 6660 009 0055 (1,4691 ha platībā). 

2015.gada 24.aprīlī ar Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr.7-18/77 [..] atsavinātas zemes 

lietošanas tiesības. 

Uz zemes gabala ar kadastra apz. 6660 009 0055 atrodas [..] piederoša būve – dzīvojamā māja ar 

kadastra apz. [..], kas reģistrēta Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000562179.  

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 6.punktu, un ņemot vērā zemes nomas pirmtiesību ieguvušās personas saņemto iesniegumu, 

saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala Liepupes 

pagastā „Rozes” ar kadastra apz. 6660 009 0055 (1,4691 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumā 

Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot: 

1.1. zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no VZD noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības; 

1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

2. Nomas maksa maksājama no 2015.gada 24.apīļa - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas tiesības. 
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3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.95. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par daļu zemes gabala Ezera iela 11, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 2.februārī saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģistrēts 2017.gada 2.februārī ar reģ. Nr. 3-161/92) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala  Ezera iela 

11, Liepupē. 

Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0494 (1,6834 ha 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.§). 

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

domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Iznomāt [..],  personas kods [..], daļu no zemes gabala Ezera iela 11, Liepupes pagastā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0494, teritoriju Nr. 18 (208 kv.m platībā) un  teritoriju Nr.22 (618 

kv.m platībā),  pielikums Nr.1. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kuri iznomāti ar mēri – sakņu dārzi.  

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli un līgumu darbības termiņš 7 

gadi. 

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

 

 

Lēmums Nr.96. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija lēmumā Nr. 190 “Par kustamās 

mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un nekustamai mantai 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

 

Pamatojoties uz pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores Sandras 

Kukas 2017.gada 1.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-18/84) un saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 
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2015.gada 20.maija lēmumā Nr.190 “Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas 

noteikšanu kustamai un nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”: 

 

1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Iznomāt pirmsskolas izglītības iestādes „Randa”, Ainažos, Valdemāra ielā 56 telpu Nr.14,15,16 ar 

kopējo platību 51.4m2, pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 29 telpas 

Nr.37;41;53;60; 148 (vienu trešo daļu);111 (vienu pusi) ar kopējo platību 82.75m2, pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vilnītis” filiālēs Salacgrīvas pagasta Svētciemā, Dārza ielā 26 telpas Nr.24; 25 ar kopējo platību 

33.8m2 un Salacgrīvas pagasta Korģenē, Zītaru ielā 2 telpas Nr.18; 19 ar kopējo platību 28m2, Kr. 

Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ainažos, Parka ielā 12 telpas Nr.13;14; ar kopējo platību 43.4 m2, 

Liepupes vidusskolas, Liepupes pagasta „Veiksmes” telpas Nr.58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;69;70;68 

(daļēji 17.4 m2) ar kopējo platību 231,80 m2 sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai 

pašvaldības izglītības iestādēs. 

 2. Izteikt lēmuma 2.3.punktu šādā redakcijā: 

“2.3. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā 18.34 EUR;” 

 

 

Lēmums Nr.97. Iesniegums uz 1 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes ar 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134 apstiprināto 

Noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, kā arī saskaņā 

ar 2017.gada 8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada kapu pakalpojumu maksas, kuras kapu apsaimniekotājs 

Salacgrīvas novada domes vārdā iekasē no pakalpojuma saņēmēja: 

1.1.Kapličas izmantošana bēru ceremonijai 10 EUR par vienu reizi; 

1.2.Kapličas lietošana līķa uzglabāšanai 3.50 EUR par diennakti. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada kapu pakalpojumu maksas, kuras apsaimniekotājs ir tiesīgs iekasēt 

no pakalpojuma saņēmēja, neiekļaujot izmaksas par šiem pakalpojumiem Salacgrīvas novada 

domei piestādītajā kapu apsaimniekošanas pakalpojuma rēķinā,: 

2.1.Maksa par uzraudzības veikšanu pie kapa rakšanas ne vairāk kā 5 EUR par vienu reizi; 

2.2.Maksa jaunas kapa vietas ierādīšanu ne vairāk kā 5 EUR par vienu reizi; 

2.3.Maksu par vienreizēju atļauju transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ne vairāk kā 

     10 EUR.   

3. Maksai par sniegtajiem kapu pakalpojumiem tiek piemērots PVN likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

Lēmums Nr.98. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 



24 

 

25. § 

Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās N.Tiesnesis) 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2017.gada 6.marta protokolu 

par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtā izsolē 

nosolītajiem zvejas rīkiem (8 (astoņi) zivju tīkli, līdz 50 m un 6 (seši) reņģu tīkli, garāks par 50 m, bet 

nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā) ), saskaņā ar 2017.gada 

8.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

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

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

  

Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 1 lp. un 2017.gada 6.marta rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību 

nomas slēgtās izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Ņemot vērā 2017.gada 27.janvāra Latvijas Republikas tiesībsarga vēstuli Nr. 6-8/40 “Par pabalsta 

apmēru audžuģimenēm” un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 

trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, saskaņā ar  2017.gada 6.marta 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 8.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.100. Pielikumi uz 2 lp., LR tiesībsarga 2017.gada 27.janvāra vēstule Nr.6-8/40 uz 2 lp. un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 10.februāra vēstule Nr.1-18/1167 uz uz 3 

lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par pabalsta bērna uzturam izmaksu audžuģimenēm 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi 2017.gada 27.janvārī no Latvijas Republikas tiesībsarga 

saņemot vēstuli Nr. 6-8/40 “Par pabalsta apmēru audžuģimenēm” un konstatēja, ka: 
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Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 22. punktā noteiktais pabalsta apmērs bērna uzturam 

audžuģimenēm neatbilst 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” 43.1.apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka pabalstu bērna uzturam audžuģimenei 

izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni, un ka pašvaldība 

nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par Ministru 

kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.  

Ministru kabineta 2013.gada 15. janvāra  noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu 

apmēru bērnam” nosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, kas katram bērnam no viņa 

piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 

mēneša darba algas, un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 

– 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto pabalsts bērna uzturam tām audžuģimenēm, ar kurām Salacgrīvas 

novada dome noslēgusi līgumus, laika posmā no 2015.gada 17.jūnija līdz 2017.gada 31.martam ir 

izmaksāts neatbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” 43.1.apakšpunkta nosacījumiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 

trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu, 43.1 apakšpunktu, un saskaņā ar  2017.gada 6.marta Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2017.gada 8.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt  un izmaksāt neizmaksāto pabalstu bērna uzturam audžuģimenēm: [..] 

2. Aprēķinātos neizmaksāto pabalstu bērna uzturam izmaksāt audžuģimenēm no plānotiem 

līdzekļiem pabalstu izmaksām audžuģimenēm.  

 

Lēmums Nr.101.  

 

 

28. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas Mākslas skolas direktora I.Klīdzēja 2017.gada 21.februāra 

iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/72), Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores K.Paegles 

2017.gada 28.februāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/82) un 2017.gada 27.janvāra pieņemšanas – nodošanas 

aktu par transportlīdzekļa VW CARAVELLE  (HD 3487) nodošanu Limbažu novada pašvaldības 

īpašumā, saskaņā ar 2017.gada 8.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas 

novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
VW CARAVELLE HD 3487 Smilšu iela 9, Salacgrīva 
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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, 

autogāze 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta mākslas skolai 

[..] 

12.0 

*13.2 

**1.3 

10.9 

*12.0 

**1.1 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta tūrisma 

informācijas centram [..] 

6 5.5 

VW CARAVELLE HD 3487 Salacgrīvas novada dome 

(domes šoferis- Māris 

Zvejnieks) 

11.5 10.5 

 

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

sekojošiem  ierakstiem: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta mākslas skolai 

[..] 

8,5 7,7 

[..] [..] Patapināta tūrisma 

informācijas centram [..] 

4,8 5,3 

 

 

Lēmums Nr.102. Iesniegumi uz 7 lp. un 2017.gada 27.janvāra pieņemšanas – nodošanas akta kopija uz  1 

lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

29. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 24.janvārī noslēgto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu Reģ.Nr.3-

25.3/46), 2017.gada 14.februāra vienošanos (Reģ.Nr. 3-25.3/95), 2016. gada 20.decembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 839 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra noteikumos Nr. 

1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” un Izpilddirektora priekšlikumu, saskaņā 

ar 2017.gada 8.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

grozījumus Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada 

domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 4.apakš 

sadaļu “Korģenes feldšeru vecmāšu punkts” izteikt šādā redakcijā: 
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Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Ambulatorās aprūpes feldšeris - 0.5 

 

€ 295.89 

 

5.1.IA 
 

   

2. Pielikums Nr.1 “Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 7.2. apakš 

sadaļas “Salacgrīvas kultūras nams” sekojošu ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

6 Dežurants 0.2189 1 Minimālā 

stundas 

tarifa likme 

13. I Pamatojums - 

24.11.2015. 

Ministru 

Kabineta 

noteikumi Nr. 

656 minimālo 

stundu tarifa 

likmi aprēķina, 

izmantojot 

noteikumos 

punktā 3. 

noteikto formulu 

 

3. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.103.  

 

 

30. § 

Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā”  

uzvarētājam 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās I.Tiesnese, Dz.Eizenberga) 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu 

Nr. 30 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātās 

projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2017.gada 2.marta protokolu Nr.1, 

kurā nolemts piešķirt grantu projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” granta pretendentam 

Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” (reģ. Nr.40001017517), pamatojoties uz 

projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 

2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr. 30) 10.1.apakšpunktu, un saskaņā ar 2017.gada 8.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

– nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Piešķirt grantu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanas 

pirmajam gadam, kas izlietojams periodā no 01.04.2017.-31.03.2018., EUR 7672 (septiņi 

tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro) apmērā no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda 

līdzekļiem projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” uzvarētājam Viļķenes pagasta 

zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” (reģ. Nr. 40001017517, juridiskā adrese: Centra iela 7, 

Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050). Grantu piešķirt projektu konkursa “Radīts 

Salacgrīvas novadā” konkursa vērtēšanas komisijas 2017.gada 2.marta protokolā Nr.1 lēmumā 

norādītajām izdevumu tāmē noteiktajām atbalstāmām izmaksām.  
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2. Slēgt līgumu ar Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” par finansējuma 

piešķiršanu EUR 7672 (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro) projekta “Radīts 

Salacgrīvas novadā” īstenošanai – Salacgrīvas novadā radīto produktu un pieejamo 

pakalpojumu atpazīstamības veicināšanai un finansējuma atskaites iesniegšanu. 

3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka preču zīme “Radīts Salacgrīvas novadā” reģistrējama uz 

Salacgrīvas novada domes vārda. 

4. Projekta realizācijas laiks: 01.04.2017.-31.03.2018. 

5. 2018.gada februāra mēnesī projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas 

komisijai veikt Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” uzņēmējdarbības 

izvērtēšanu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanā, lai izvērtētu projektu realizācijas 

laika pagarināšanu uz diviem gadiem un granta piešķiršanu 2018., 2019.gadā atbilstoši 

konkursa vērtēšanas komisijas 2017.gada 2.marta protokolā Nr.1 lēmumā nolemtajam par 

granta piešķiršanu projekta īstenošanai otrajā gadā, t.i., no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 

31.martam - EUR 6760 (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), un projekta īstenošanai 

trešajā gadā, t.i., no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam – EUR 6460 (seši tūkstošo 

četri simti sešdesmit euro).  

6. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu. 

 

Lēmums Nr.104. Salacgrīvas novada domes projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas 

komisijas 2017.gada 2.marta sanāksmes protokols Nr.1 uz 2 lp. un Viļķenes pagasta zemnieku 

saimniecības “Jaunmelbārži” 2017.gada 28.februāra pieteikuma veidlapa uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – 

fasādes un piebūves jumta atjaunošana” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1.rīcības „Zivsaimniecības teritoriju un kultūras 

mantojuma infrastruktūras attīstība” nosacījumiem projektam „Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – 

fasādes un piebūves jumta atjaunošana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām t.i. 5 000 EUR (pieci tūkstoši eiro). Projekta kopējās izmaksas 50 000 EUR 

(piecdesmit tūkstoši eiro).  

Izskatījusi RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” (reģ. Nr. 90000227716) valdes 

priekšsēdētāja Kaspara Runča 2017.gada 27.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16/162), pamatojoties uz 

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

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2017.gada 8.marta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

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

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

 

Projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves jumta atjaunošana” 

realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5 000 

EUR (pieci tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.105. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 
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32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.501 “Par 

finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 

2017.gadā” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi sporta padomes priekšsēdētāja Kristapa Močāna 2017.gada 28.februāra iesniegumu 

(reģ.Nr. 3-18/81) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2017.gadā, 

saskaņā ar 2017.gada 6.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 8.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Papildināt 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.501 “Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta 

klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2017.gadā” ar sekojošiem punktiem 

1.1 un 2.1 šādā redakcijā:  

“1.1 Piešķirt 730 euro (septiņi simti trīsdesmit euro) transporta izdevumiem dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2017.gadā. 

2.1 Biedrībai “ Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums sniegt informāciju Salacgrīvas novada 

domes informācijas nodaļai par turnīru, sasniegtiem rezultātiem un dalībniekiem.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2017.gada 12.janvāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/26 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.106. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. Papildus darba kārtības jautājumi: 

33.1. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.360 “Par zemes 

gabalu noteikšanu par pašvaldībai piekritīgiem, uz kuriem atrodas pašvaldībai piederošas ēkas 

Salacgrīvas novada teritorijā” 

(ziņo D.Būmane) 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 19.janvārī, reģ. Nr. 3-12/66, saņemta Valsts zemes dienesta 

2017.gada 9.janvāra vēstule Nr. 9-01/600485-1/1, kur Valsts zemes dienests sagatavojis Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus par Salacgrīvas novada domes īpašumā, 

tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām, būvēm un dzīvokļu īpašumiem, kas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti uz 2016.gada 31.decembri. 

Ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas sniegto informāciju un pašvaldības bilancē esošos datus, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Precizēt 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr.360 punktu 2.1. un izteikt 

to jaunā redakcijā: 
 

“2.1. Salacgrīvas pagasts, „Sprīdis” (kadastra apz. 6672 005 0165) 0,8990 platībā;” 

 

Lēmums Nr.107.  
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33.2. § 

Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 2017.gada 10.marta iesniegumu 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās G.Šmits, A.Alsberga, N.Tiesnesis, D.Straubergs, M.Trankalis, S.Eglīte, 

L.Jokste, I.Balode; izsakās K.Ķemers) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj no Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

pamata un speciālajā budžeta tāmes “Ostas nodeva” apmaksāt izdevumus par tehniskā projekta izstrādi 

pontona pieslēguma vietas izveidei (esošā akmeņu krāvuma sakārtošanai un seguma uzklāšanai) Salacas 

upes labajā krastā, Salacgrīvā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66150010084), lai noskaidrotu tā 

izveides izmaksas un izveides iespējamos termiņus. 

 

Lēmums Nr.108. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un speciālo 

budžetu”” apstiprināšanu 

 

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

2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2017.gada 

8.marta Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

15.februāra saistošajos noteikumos Nr.-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.109. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:20. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (17.03.2017.) 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (17.03.2017.) 


