
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.5 

Salacgrīvā         2017.gada 19.aprīlī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

Informācija: SIA "ZAAO" informatīvs ziņojums par paveiktajiem un plānotajiem darbiem 

atkritumu apsaimniekošanas jomā 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija 

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

apstiprināšanu 

2. Par metu konkursa nolikuma “Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam 

izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” apstiprināšanu 

3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.530 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu” 

4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.526 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu” 

5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.534 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu” 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

7. Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu 

cenu 

8. Par automašīnas DACIA LOGAN pārdošanu par brīvu cenu 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Mednieki 1” -2, Salacgrīvas pagastā un 

nomaksas pirkuma līguma slēgšanu 

11. Par reklāmas laukuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

12. Par reklāmas laukuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību 

izsoles rīkošanu  

13. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā  nomas 

tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Sproģi”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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16. Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” Salacgrīvas pagastā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

17. Par grozījumiem 2011.gada 19.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/25 pašvaldības īpašumā 

Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā  

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Vidzemes ielā 2, zemes gabala daļas 

iznomāšanu  

19. Par zemes gabala daļas Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā iznomāšanu reklāmas stenda 

uzstādīšanai  

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

slēgšanu 

21. Par daļu  pašvaldībai piederošā zemes gabala Ezera iela 11, Liepupes pagastā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

22. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr.122 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā SIA 

„Salacgrīvas ūdens”” 

23. Par pašvaldības zemes gabala Kristiāna Dāla iela 1, Ainažos iznomāšanu 

24. Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu 

īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

25. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Tūjā, Liepupes pagastā  

26. Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), 

„Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

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

noteikšanu zemes vienībām Salacgrīvas novada teritorijā 

28. Par [..] iesnieguma izskatīšanu 

29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju  festivālam 2017.gada 20.maijā 

30. Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas 

laukumu labiekārtošana” realizēšanai 

31. Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas 

ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves jumta atjaunošana” realizēšanai 

32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā” 

33. Par finansiālu atbalstu senioru deju kopas „Saiva” dalībai 5.Vasaras mākslas festivālā 

Krakovā no 2017.gada 4.augusta līdz 8.augustam 

34. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

35.1.Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

35.2.Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

36. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 27.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

37. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā 

saskaņošanu     

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga 

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

Tiesnesis, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs  
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Ieva Zilvere – 

Salacgrīvas muzeja vadītāja 

Uzaicinātās personas: Mārtiņš Vīgants - SIA „ZAAO” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs 

 

Nepiedalās deputāts Māris Trankalis (darba pienākumi) 

 

 

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

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14  

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, 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. 

 

 

Informācija: SIA "ZAAO" informatīvs ziņojums par paveiktajiem un plānotajiem darbiem 

atkritumu apsaimniekošanas jomā 

Ziņo SIA „ZAAO” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants 

Izsakās D.Straubergs  
 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.2 “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, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 24.marta atzinumu “Par saistošajiem 

noteikumiem N.1”, saskaņā ar  2017.gada 10.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 

2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, 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.2 „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. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumu 

Nr.100 “Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 3; 26.§). 
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Lēmums Nr.115. Pielikumi uz 2 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2017.gada 24.marta atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par metu konkursa nolikuma “Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam 

izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” apstiprināšanu 

(ziņo I.Zilvere) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016. gada 16.novembra lēmumu Nr.453 Par metu konkursa 

nolikuma “Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam izveide Rīgas ielā 6, 

Salacgrīvā” apstiprināšanu” (protokols Nr.14; 36.§). 

2. Apstiprināt metu konkursa nolikumu „Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim 

Liepiņam izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt metu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Ieva Zilvere - Salacgrīvas muzeja vadītāja; 

3.2. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

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

3.2.2. Iveta Kalniņa – Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja; 

3.2.3. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas mākslas skolas direktors; 

 3.2.4. Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekts. 

      3.3. Komisijas atbildīgais sekretārs: Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita 

            Kukanovska. 

4. Apstiprināt metu konkursa „Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam 

izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” balvu fondu EUR 664 (seši simti sešdesmit četri euro) apmērā. 

 

Lēmums Nr.116. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

  

 

3. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.530 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka Kristapa 

Močāna 2017.gada 21.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-18./100), saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 ar 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.530 “Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā 
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nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā 

nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums): 

 

1. Nolikuma sadaļu “Apbalvošana” izteikt jaunā redakcijā:  

“Apbalvošana 

Kopvērtējuma 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, bet 4.-6.vietas ieguvēji ar 

piemiņas balvām. 

Iespējamas specbalvas. 

 Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem naudas balvas: 1.vieta -100 euro, 2.vieta- 80 euro. 3.vieta – 

50 euro.” 

2. Papildināt Nolikumu ar sadaļu “Noslēguma jautājums” šādā redakcijā: 

“Noslēguma jautājums 

  Naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas, ja šādam mērķim tiek saņemts 

ziedojums.”  

 

Lēmums Nr.117. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.526 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka Kristapa 

Močāna 2017.gada 21.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-18./100), saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 ar 

Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.526 “Par Salacgrīvas novada atklātā 

čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada atklātā 

čempionāta galda tenisā nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums): 

 

1. Nolikuma 10.sadaļu “Apbalvošana” papildināt ar sekojošu apakšpunktu: 

“ - Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 1.vieta -100 euro, 2.vieta- 80 euro, 

3.vieta – 50 euro.” 

2. Papildināt Nolikumu ar 12. sadaļu šādā redakcijā: 

“12. Noslēguma jautājums 

Naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks piešķirtas, ja šādam mērķim tiek saņemts 

ziedojums.” 

 

Lēmums Nr.118.  

 

 

5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.534 “Par 

Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka Kristapa 

Močāna 2017.gada 21.marta iesniegumu (reģ.Nr. 3-18./100), saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 
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Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 ar 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.534 “Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē 

nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikumā 

(turpmāk – Nolikums): 

 

1. Nolikuma 6.sadaļu “Apbalvošana” papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā: 

“ - Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 1.vieta -100 euro, 2.vieta- 80 euro. 

3.vieta – 50 euro.” 

2. Papildināt Nolikumu ar 9.sadaļu “Noslēguma jautājums” šādā redakcijā: 

“9. Noslēguma jautājums: 

Naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas, ja šādam mērķim tiek saņemts 

ziedojums.” 

 

Lēmums Nr.119.  

 

6. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, 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 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu  ierakstu 

izteikt jaunā redakcijā: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

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

informācijas centram 

(Kristīne Paegle) 

5.3 4.8 

 

Lēmums Nr.120.  

 

 

7. § 

Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu 

cenu 

D.Straubergs informē, ka no biedrības “Kuivižu jahtklubs” un Limbažu un Salacgrīvas novadu 

sporta skolas pārstāvja saņēmis lūgumu izskatīt iespējas nodot automašīnu VW TRANSPORTER 

Salacgrīvas novada audzēkņu pārvadāšanai, jo šobrīd tam tiek izmantots privātais transports. Tā kā 

šo automašīnu līdz šim nav izdevies pārdot, D.Straubergs ierosina nenodot atsavināšanai 

automašīnu VW TRANSPORTER  un nākošā mēneša komiteju sēdēs izskatīt jautājumu par  

automašīnas VW TRANSPORTER nodošanu sportistu lietošanā. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu nākošajās Attīstības 

komitejas un Finanšu komitejas sēdēs virzīt jautājumu par automašīnas VW TRANSPORTER 

nodošanu novada sportistu lietošanā. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj virzīt izskatīšanai nākošajās 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs jautājumu par automašīnas VW TRANSPORTER 

nodošanu novada sportistu lietošanā.  

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu “Par kustamās 

mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- nav; PRET -14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

Tiesnesis), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome noraida lēmuma projektu “Par kustamās 

mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”.  

 

Lēmuma projekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par automašīnas DACIA LOGAN pārdošanu par brīvu cenu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15. marta lēmumu Nr.90 „Par 

kustamās manats – automašīnas DACIA LOGAN atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” 

(protokols Nr.3; 16.§), 2017.gada 4.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.4, ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies 

noteiktajā termiņā automašīnas iegādei [..] ir samaksājis automašīnas nosacīto cenu EUR 270 (divi 

simti septiņdesmit euro) un saskaņā ar 2017.gada 4.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās automašīnas  DACIA LOGAN valsts 

reģistrācijas Nr. FN9995 pārdošanu par nosacīto cenu EUR 270 (divi simti septiņdesmit euro) un 

noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

 

Lēmums Nr.121. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2017.gada 4.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

(ziņo J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr. 122 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma iela 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 
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nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 4; 30.§), 2016.gada 12.maija 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.9, 2017.gada 

26.janvārī starp Salacgrīvas novada pašvaldību, [..] un [..] noslēgto līgumu Nr. 3-25.3/59, ņemot 

vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 

EUR 10 400 (desmit tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tīruma iela 3, 

Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 004  0080 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 10400 

(desmit tūkstoši četri simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.122. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2016.gada 12.maija izsoles protokola Nr.9 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Mednieki 1” -2, Salacgrīvas pagastā un 

nomaksas pirkuma līguma slēgšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.10 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Mednieki 1” - 2, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2017.gada 14.marta 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2 un to, ka 

[..] izsolē nosolījusi augstāko īpašuma pirkuma maksu 1280,00 EUR (viens tūkstotis divi simti 

astoņdesmit euro) un saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.8 samaksājusi avansu 10% apmērā no 

nosolītās summas, ņemot vērā 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2017.gada 14.martā notikušās nekustamā īpašuma “Mednieki 1” - 2, Salacgrīvas 

pagastā izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2017.gada 14.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2, slēgt nomaksas pirkuma līgumu par īpašuma 

“Mednieki 1” - 2, kadastra Nr. 6672 900 0307 pārdošanu [..], personas kods [..], uz nomaksu 

36 mēneši, nosakot pirkuma maksu 1280,00 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit 

euro). 

3. Apstiprināt izsoles izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.123. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.marta izsoles protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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11. § 

Par reklāmas laukuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.51 „Par 

reklāmas laukuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu”, 2017.gada 14.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.3 un to, ka SIA “Muižnieks”, reģ. Nr.44103060771, izsolē nosolījis 

augstāko reklāmas laukuma nomas maksu vienam mēnesim 125,73 EUR, saskaņā ar 2017.gada 

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

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt 2017.gada 14.martā notikušās reklāmas laukuma nomas tiesību izsoles rezultātus 

nekustamā īpašumā Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā. 

2. Saskaņā ar 2017.gada 14.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, slēgt reklāmas laukuma nomas līgumu par īpašuma 

Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā 18 kv.m platībā iznomāšanu ar SIA “Muižnieks”, Reģ. 

Nr. 44103060771, nosakot nomas maksu vienam mēnesim 125,73 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts reklāmas stenda uzstādīšanai. 

4. Noteikt nomas termiņu 3 (trīs) gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.124. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2017.gada 14.marta izsoles protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

12. § 

Par reklāmas laukuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību 

izsoles rīkošanu 

 

  Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagasta, Svētciemā, Mehanizācijas ielā 2A, kadastra 

Nr.6672 007 0515 ir pašvaldības īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā 100000247695. Uz ēkas ziemeļu fasādes atrodas reklāmas laukuma vieta. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  2017.gada 

23.marta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.3, saskaņā ar 2017.gada 

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

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Rīkot nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta, Svētciemā, Mehanizācijas ielā 2A, kadastra 

Nr. 6672 007 0515 reklāmas laukuma uz ēkas (kadastra apzīmējums 6672 007 0515 001) 

ziemeļu fasādes 18 m2 platībā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles 

noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās ēkas fasādes izmantošanas veids – reklāmas stenda uzstādīšanai (pielikums Nr.2). 

3. Noteikt izsoles sākumcenu nomas maksai vienam mēnesim  -  100,00 euro. 
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4. Papildus noteiktajai nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, kā arī 

nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās atbilstoši Salacgrīvas novada domes 

2010.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.16 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

nodevām” nosacījumiem. 

5. Pirms reklāmas stenda izbūves, reklāmas stenda izbūves projekts un būvdarbi jāsaskaņo 

Salacgrīvas novada būvvaldē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos   

noteiktajā kārtībā. 

6. Pirms reklāmas plakāta izvietošanas uz reklāmas stenda, to jāsaskaņo Salacgrīvas novada 

būvvaldē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un Salacgrīvas novada 

saistošiem noteikumiem. 

7. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

8.  Apstiprināt nomas līgumu projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.125. Pielikumi uz 6 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā  nomas 

tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998. Zemes gabals Pērnavas ielā, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 

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

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar 2017.gada 

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

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu laika posmā no 

2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam zemes gabaliem: 

 1.1. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.3 līdz Nr.11 

            (pielikums Nr.1); 

 1.2. Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2 

            (pielikums Nr.1). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Noteikt vienas iznomājamās lēmuma 1.punktā minētās zemes gabala teritorijas nomas 

tiesību izsoles sākumcenu trīs dienām EUR 100 (simts euro). 

4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”. 

5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

6. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.126. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 
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14. § 

Par nekustamā īpašuma “Sproģi”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Liepupes pagastā, “Sproģi”, kadastra Nr. 6660 509  0016, 

reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000559926, sastāv no būves ar 

kadastra apz. 6660 009  0037  001 197,2 kv.m platībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

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

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

nosacījumiem”, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, “Sproģi”, kadastra Nr. 6660  509  0016, kas 

sastāv no būves ar kadastra apz. 6660 009  0037  001 197,2 kv.m platībā (pielikums Nr.4), 

nomas tiesību mutisku izsoli. 

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

3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu nomas maksai vienam mēnesim –  7,86 EUR 

(septiņi euro un 86 centi). 

4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

6. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.127. Pielikumi uz 6 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

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

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

2017.gada 8.martā Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 

neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 

2017.gada 8.martā ar Nr. 7-14.2/36. 

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

daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniedzis iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagastā „Zandes”, 

kadastra Nr. 6672 009 0170, nodošanu atsavināšanai. 

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

piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Zandes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 

009 0170 (6,6 ha platībā). 

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

lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Zandes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6 ha 

platībā). 

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

nomas līgumu Nr. 8-2.1/52 par zemes gabala „Zandes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 

0170 (6,6 ha platībā) nomu. 



12 

 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas 

pagastā, „Zandes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6  ha platībā) nostiprinātas 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000524072. 

2013.gada 25.septembrī bija pieņemts lēmums Nr. 423 ”Par nekustamā īpašuma - 

neapbūvēta zemesgabala „Zandes”, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”. 

2015.gada 24.septembrī ar lēmumu Nr. 337 zemes gabals ar kadastra apz. 6672 09 0170 

”Zandes” atjaunots ilgtermiņam ieguldījuma sastāvā un atcelts 2013.gada 25.septembra lēmums Nr. 

423 par tā nodošanu atsavināšanai. 

Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 44.1 panta trešajā daļā 

noteikts, ka atkārtoti atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija organizē attiecīgā zemesgabala 

novērtēšanu tikai pēc tam, kad pirmpirkuma tiesīgā persona iemaksājusi avansu 10 procentu apmērā 

no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā norādītās pirkuma maksas un [..] 2017.gada 7.martā ir 

veicis avansa maksājumu [..] par zemes vienību “Zandes”, kadastra apz.6672 009 0170. 

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

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

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

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2017.gada 24.marta 

Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvētu 

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

kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6  ha platībā), pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods 

[..], kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 

0170 (ar kopējo zemes platību 6,6 ha) nosacīto cenu euro 7460,00 (septiņi tūkstoši četri simti 

sešdesmit euro), pārdot to uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 gadi. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 

0170 atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.128. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 24.marta sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp., nekustamā īpašuma novērtējums 

uz 13 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” Salacgrīvas pagastā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

 

Salacgrīvas novada pašvaldībā 2016.gada 10.oktobrī saņemta AS “Latvijas Valsts meži”  

Rietumvidzemes reģiona svētule Nr.4.1-8_01ru_220_16_39, kur AS „Latvijas valsts meži” 

Rietumvidzemes reģions aicina Salacgrīvas novada pašvaldību atkārtoti izvērtēt zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6672 004 0371 “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, izmantošanu pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 
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Nekustamais īpašums “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, kadastra Nr.6672 001 0129, ar 

tajā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apz. 6672 004 0371 (10,42 ha platībā) reģistrēts uz valsts 

vārda Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000458563. 

  Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 

0371 daļa, aptuveni 0,5 ha platībā nepieciešama likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai - organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds, balstoties uz 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pārņemt pašvaldības īpašumā daļu no LR Zemkopības ministrijai piederošā īpašuma 

“Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, kadastra Nr.6672 001 0129, tajā ietilpstošo zemes 

vienības ar kadastra apz. 6672 004 0371 daļu 0,5 ha platībā, lai to izmantotu likuma ,,Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā 1. punktā noteikto funkciju realizēšanai. 

2. Lūgt LR Zemkopības ministriju dot piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes 

vienībā ar kadastra apz. 6672 004 0371, atdalot aptuveni 0,5 ha zemes (pielikums Nr.1). 

3. Visus izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļiem.  

4. Atcelt 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.431 “Par projekta „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” realizācijai 

nepieciešamās zemes vienības daļas nekustamā īpašumā „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” 

pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. 

 

Lēmums Nr.129. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par grozījumiem 2011.gada 19.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/25 pašvaldības īpašumā 

Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Firma Madara 89”, VRN 40003115846, 2017.gada 

24.marta iesniegums Nr.I-1/86 (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 29.martā ar Nr.3-

16.2/220) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2011.gada 19.aprīlī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.8.-

2.1/25, ar grozījumiem, kas izdarīti 2016.gada 25.jūlijā Nr.8-2.1/69,  samazināt iznomāto zemes 

platību īpašumā Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0074 par 32 

kv.m, tas ir  4338 kv.m. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Izdarīt grozījumus 2011.gada 19.aprīlī ar SIA “Firma Madara 89”, VRN 40003115846,  

noslēgtajā zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/25 (ar vienošanos Nr.8-2.1/69), nosakot iznomāto zemes 

platību 4338 kv.m, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.130. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Vidzemes ielā 2, zemes gabala daļas 

iznomāšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts LR Satiksmes ministrijas VAS “Ceļu satiksmes drošības 

direkcijas”, juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, valdes locekļa I. Paeglīša 2017.gada 

27.marta iesniegums Nr.11.1-26/744, kas reģistrēts 2017.gada 27.martā ar reģ. Nr.3-11/344 par 

zemes gabala daļas 32 kv.m platībā iznomāšanu Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas izveidošanai. 

 Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 

0074 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 997. 

Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. 

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

plānojums”, zemes gabals daļēji paredzēts komercdarbības objektu apbūvei, daļēji kā labiekārtotas 

un apzaļumotas teritorijas. 

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”, 4. punktu, saskaņā ar 2017.gada 

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

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, 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 12 (divpadsmit) gadiem VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijai”, Reģ. 

Nr.40003345734, daļu no zemes gabala Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 003 0074 32 kv.m platībā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu 

shēmu, pielikums Nr.1. 

2. Zemes gabala daļa tiek iznomāta ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā 

patstāvīgus īpašuma objektus.  

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas 

izveidošanai. 

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 10% 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”, 4.punktā noteikto minimālo nomas maksu. 

5. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.131. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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19. § 

Par zemes gabala daļas Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā iznomāšanu reklāmas stenda 

uzstādīšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Zemes gabals Vidzemes ielā 31, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135 (2,0103 ha platībā), 

reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā 

Nr.100000309976.  

  Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “FRESH ONE”, reģ. Nr. 44103058743,  juridiskā 

adrese: Dārza iela 8-40, Priekuļi, 2017.gada 20.marta iesniegums (reģistrēts 2017.gada 21.martā ar 

reģ.Nr.3-16.2/206) ar lūgumu iznomāt vides reklāmas stenda uzstādīšanai zemesgabala daļu 600 

kv.m platībā Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā. 

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” 6.punktu, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa 

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

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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 5 (pieciem) gadiem SIA “FRESH ONE”, reģ. Nr. 44103058743, zemes gabala 

daļu 600 kv.m platībā (40m x 15m) Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra 

apz. 6615 006 0135, saskaņā ar  pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – reklāmas stenda uzstādīšanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% 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” 6.punktā noteikto. 

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

nekustamā īpašuma nodokli, kā arī nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.16 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” nosacījumiem. 

5. Pirms reklāmas stenda izbūves, reklāmas stenda izbūves projekts un būvdarbi jāsaskaņo 

Salacgrīvas novada būvvaldē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos   

noteiktajā kārtībā. 

6. Pirms reklāmas plakāta izvietošanas uz reklāmas stenda, to jāsaskaņo Salacgrīvas novada 

būvvaldē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un Salacgrīvas novada 

saistošiem noteikumiem. 

 

Lēmums Nr.132. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

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

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 15.martā saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģistrēts 2017.gada 15.martā ar reģ. Nr. 3-161/186) 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.§). 
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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 

12.aprīļa Attīstības Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, 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. 20 (1320 kv.m platībā). 

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.maijā un līgumu darbības 

termiņu - 7 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par daļu  pašvaldībai piederošā zemes gabala Ezera iela 11, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 8.martā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..] 

iesniegums (reģ. ar Nr. 3-16.1/169) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera ielā 

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 saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 [..], adrese: [..], daļu no zemes gabala Ezera iela 11, mazdārziņa 

izmantošanai 1300 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto  teritoriju Nr.21. 

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

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

novadā” noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņiem. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 
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4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2017.gada 1.maijā un līgumu darbības termiņu 

7 (septiņi) gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.134. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr.122 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā SIA 

„Salacgrīvas ūdens”” 

 

Pamatojoties uz SIA “Salacgrīvas ūdens” 2017.gada 12.aprīļa vēstuli Nr.2-2/23 “Par 

atteikšanos no valdījuma tiesībām uz zemes gabalu Kristiāna Dāla 1, Ainažos” un 2017.gada 

12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

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

 

Izslēgt no Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmuma Nr.122 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā SIA 

„Salacgrīvas ūdens”” 1.pielikuma 1.punktu par daļas no zemesgabala Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos 

(kadastra Nr. 66050020074, zemes vienības kadastra apzīmējums 66050020074, 240 m2 platībā) 

nodošanu SIA „Salacgrīvas ūdens” valdījumā. 

 

Lēmums Nr.135. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

23. § 

Par pašvaldības zemes gabala Kristiāna Dāla iela 1, Ainažos iznomāšanu 

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

 

Salacgrīvas novada domē saņemts OÜ “Homeclub”, reģistrācijas Nr.14235830, juridiskā 

adrese: Atla mois, Atla kula, Juru vald, Rapla maakond, 88220 (Atlas muiža, Atlas ciems, Juuru 

pagasts, Raplas novads, 88220) valdes locekļa R.Jarvik 11.04.2017. iesniegums (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 11.04.2017. ar reģ. Nr. 3-16.1/264) par pašvaldības zemes gabala 

Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra Nr. 6605 002 0074, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 

0074 (5648 kv.m platībā) iznomāšanu sociālo pakalpojumu centra būvniecībai. 

Zemes gabals Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra Nr. 6605 002 0074 ir reģistrēts uz pašvaldības 

vārda Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000192863 un tā kopējā platība ir 5648 

kv.m. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par 

Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.5;28.§), 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” 5.punktu un ņemot vērā 2017.gada 8.februāra 

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

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 
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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 30 (trīsdesmit) gadiem OÜ “Homeclub” (reģistrācijas Nr.14235830, 

juridiskā adrese: Atla mois, Atla kula, Juru vald, Rapla maakond, 88220) ar apbūves 

tiesībām zemes gabalu Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 002 0074, 

zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074 (5648 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā 

Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām - sociālo pakalpojumu centra 

būvniecībai. 

3. Nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemes gabala ēkas (būves) kā patstāvīgus 

īpašuma objektus. 

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

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

noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 5.punktā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas 

iznomāti ar apbūves tiesībām. 

5. Papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

7. Nomas līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir 

tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības: 

7.1.Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.martam iesniegt Salacgrīvas 

      novada būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu; 

7.2.Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.maijam izņemt būvatļauju ar 

      nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

7.3.Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.februārim izstrādāt būvprojektu 

      un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

7.4.Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2021.gada 28.februārim uzcelt un nodot 

      ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves); 

8. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ja nomnieks nav izpildījis lēmuma 7.1. vai 7.2. vai 

7.3. vai 7.4. apakšpunkta nosacījumus, iznomātājs ir tiesīgs, vienu mēnesi iepriekš 

brīdinot, vienpusēji lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības.  

9. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr. 47 “Par pašvaldības 

zemes gabala Kristiāna Dāla iela 1, Ainažos iznomāšanu” (protokols Nr.2; 8.§).  

 

Lēmums Nr.136. Pielikumi  uz 4 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

24. § 

Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu 

īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 20.martā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/201) par pašvaldības dzīvojamās telpas [..] apmaiņu pret 

brīvu – neizīrētu pašvaldības dzīvokli [..]. 

 2016.gada 16.novembrī ar lēmumu Nr. 436 “Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā  īres līguma 

Nr.8-2.6/24 pagarināšanu pašvaldības īpašumā [..]” ar [..] 2016.gada 16.novembrī noslēgts 

dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 8-2.6/21 un tas ir spēkā līdz 2021.gada 16.novembrim. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punkts nosaka, ka viens no palīdzības veidiem ir “palīdzība īrētās 
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pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu”. 

Šī likuma 24.panta otrais punkts nosaka, ka “palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu 

dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanu”. 

[..] ir reģistrēta ar pirmo numuru pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanas 

reģistrā – dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.448, punktu 

1.2., saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 

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

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Veikt pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņu un sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā [..], personas kods [..], apmainot dzīvojamo telpu [..] pret dzīvokli [..] (55,8 kv.m 

platībā). 

2. Slēdzot īres līgumu par dzīvokli [..], noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,20. 

3. Noteikt īres līguma termiņu līdz 2021.gada 16.novembrim. 

 

Lēmums Nr.137. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Tūjā, Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Pamatojoties uz Tūjas iedzīvotāju priekšlikumu par ātrumvaļņa uzstādīšanu un 2017.gada 

12.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes organizāciju Liedaga ielā, Tūjā, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Uzstādīt ātrumu ierobežojošus ātrumvaļņus un brīdinājuma zīmes Nr.113 “Nelīdzens ceļš 

(ātrumvalnis)” Liedaga ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši 

pielikumam Nr.1 un pielikumam Nr.2. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.138. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

26. § 

Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), 

„Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “PILS M”, reģ. Nr. 47703002196, 2017.gada 

22.marta iesniegumu Nr.01-03/2017-PM, kas ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 
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23.martā un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1/51,  SIA “PILS M” izstrādāto detālplānojuma projektu 

nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 

0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, un 

detālplānojuma izstrādes vadītājas Inetas Cīrules 2017.gada 5.aprīļa ziņojumu Nr.13-15.1.1-71, 

konstatē sekojošo: 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 19.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.86 “Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), 

„Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.3; 25.§). 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 19.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.87 “Par 

detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 

6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” 

darba uzdevumu” (protokols Nr.3; 26.§). 

Salacgrīvas novada dome 2016.gada 23.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.137 “Par 

detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 

6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” 

darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr.4; 45.§). 

Salacgrīvas novada dome 2017.gada 15.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.82 (protokols Nr.3; 

8.§) izdarīt grozījumus 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.86 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 0130 026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), 

„Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.3; 

25.§), izsakot 2.punktu sekojošā redakcijā: “3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitekti Inetu Cīruli”. 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 628) 

107.punkts nosaka, ka izstrādātājs sagatavoto detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, 

kurš četru nedēļu laikā to izskata un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.  

Detālplānojuma izstrādes vadītāja, izvērtējusi iesniegto Detālplānojuma projektu, ir 

sagatavojusi ziņojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 un priekšlikumu par 

detālplānojuma tālāko virzību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109., 

110, 111., 112.punktiem un saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot SIA “PILS M”, reģ. Nr. 47703002196, izstrādāto detālplānojuma projektu 

nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 

013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās 

apspriešanas termiņu no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2017.gada 22.maijam. 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu 

ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, pašvaldības izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, kā 

arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.  

3. Detālplānojuma izstrādātājam SIA “PILS M” nosūtīt paziņojumu par detālplānojuma 

publisko apspriešanu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
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un to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi 

robežojas ar detālplānojuma teritoriju, un nodrošināt visus publiskajai apspriešanai 

nepieciešamos detālplānojuma projekta materiālus izdrukas veidā un publicēšanai 

TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē.  

 

Lēmums Nr.139. Iesniegums uz 1 lp., detālplānojuma izstrādes vadītāja 2017.gada 5.aprīļa 

ziņojums Nr.13-15.1.1-71 uz 3 lp un detālplānojuma projekta 1 sējums pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībām Salacgrīvas novada teritorijā 

 

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

mērnieka Raita Kozulāna 2017.gada 17.marta iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domes 

klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 17.martā un reģistrēts ar Nr.3-16.1/197, par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. 

[..], zemes vienības kadastra apzīmējums [..], 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) 

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 16.novembra  lēmumu Nr. 416, protokols N.14; 4.§ “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā 

“Gulbīši 1”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”. 

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

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšana, jaunu nekustamo īpašumu izveide 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 29,5 ha tiek atdalīta zemes vienība 10,8 ha 

platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un zemes vienība 3,0 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un no jaunizveidotajām zemes vienībām tiek izveidoti 

jauni nekustamie īpašumi. 

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 12.aprīļa Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828,  mērnieka Raita Kozulāna, 

sertifikāta Nr. AA000000021 (izsniegts 30.11.2014., derīgs līdz 29.11.2019., 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 29,5 ha atdalīt zemes vienību 10,8 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc 

uzmērīšanas) un zemes vienību 3,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc 

uzmērīšanas). 

3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 15,7 ha 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr. 3 un plānoto 

kadastra apzīmējumu [..]) saglabāt nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM  kods 0201) 

15,7 ha platībā. 

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

platību 10,8 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas 

Nr. 2 un plānoto kadastra apzīmējumu 6672 010 0226), piešķirt nosaukumu [..], kā arī 

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

lauksaimniecība (NĪLM  kods 0101) 10,8 ha platībā. 

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

platību 3,0 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr. 

1 un plānoto kadastra apzīmējumu 6672 010 0225), piešķirt nosaukumu [..], kā arī noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM  kods 0101) 3,0 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.140. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma ar tam pievienotā 

zemes ierīcības projekta noraksts uz 24 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 28. § 

Par [..] iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis) 

 

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

ar reģ. Nr. 3-16.1/877) [..] pilnvarotās personas [..] 2016.gada 15.decembra iesniegums par 

prettiesiskas faktiskas rīcības apstrīdēšanu un zaudējumu atlīdzināšanu (turpmāk tekstā – 

Iesniegums)  

2. Iesnieguma prasījumi ir sekojoši: Nodrošināt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktā noteikto pašvaldības pienākumu izpildi, veicot nekustamā īpašuma [..], kadastra 

Nr.[..], meliorācijas sistēmas būvdarbus, kuru rezultātā pazeminātos gruntsūdens līmenis, novēršot 

īpašuma turpmāko applūšanu. Atlīdzināt nekustamā īpašuma kopīpašniecēm nodarītos zaudējumus, 

[..], Iesnieguma prasījumā norādot kontus, uz kuriem zaudējumu atlīdzinājums pārskaitāms. 

3. Administratīvā procesa likuma 93.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka atlīdzinājumu var 

prasīt vienlaicīgi ar iesnieguma par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu 

iesniegšanu. Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 
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16.jūlija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-525 8. un 9.punktam, Senāts atzinis, ka prasījums par 

atlīdzinājumu nav patstāvīgs prasījums, tas vienmēr ir pakārtots prasījumam par administratīvo aktu 

vai iestādes faktisko rīcību. (Cit. pēc Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama 2013.gada 

11.martā sprieduma lietā Nr. A420420712 (A01358-13/35) [9] punkta). Tātad Iesniegums, gan tā 

daļā par norādīto institūcijas faktisko rīcību, gan tā daļā par atlīdzinājumu Valsts pārvaldes iestāžu 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma kārtībā, ir izskatāms kopīgi, vienā administratīvā lietā 

iestādē. 

4. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 15.pantu, 

privātpersona iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu iesniedz tai iestādei, kas nodarījusi 

zaudējumu. Salacgrīvas novada dome ir Ainažu pilsētas domes Iesniegumā norādīto notikumu ceļā 

radušos saistību pārņēmēja. Iesniegumā, kā iesniedzēju zaudējumos vainojamā institūcija norādīta 

Salacgrīvas novada dome. Tātad Salacgrīvas novada dome ir Iesnieguma pieņemšanai piekritīgā 

iestāde. 

5. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 18.panta pirmā daļa, 

nosakot kārtību, kādā izskatāms iesniegums par tiešās pārvaldes iestādes nodarīta zaudējuma 

atlīdzinājumu, paredz, ka tiešās pārvaldes iestāde, kas saņem privātpersonas iesniegumu par 

zaudējuma atlīdzinājumu, nekavējoties pārsūta to augstākai iestādei vai citai normatīvajos aktos 

noteiktajai iestādei (lēmējiestādei). Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets un 

normatīvajos aktos nav noteikta cita iestāde, iesniegumu izskata attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde. 

Tātad Salacgrīvas novada dome ir Iesnieguma, tā daļā par zaudējuma atlīdzinājumu, izskatīšanas 

lēmējiestāde. 

6. Pārbaudot Iesniegumā minēto, konstatēts termiņa kavējums, Valsts pārvaldes iestāžu 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17.panta pirmās un otrās daļas izpratnē, kam 

piemērojamas procesuālā termiņa nokavējuma sekas. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 

zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17.panta pirmo daļu (panta redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar 18.10.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2012.), privātpersona iesniedz iesniegumu par 

zaudējuma atlīdzinājumu gada laikā no dienas, kad tā uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par 

zaudējumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā 

stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas. Saskaņā ar tā paša 17.panta otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 46.panta pirmo daļu, ja privātpersona nokavējusi šā panta pirmajā 

daļā minētos termiņus, iestāde, tiesa vai tiesnesis tos var atjaunot pēc šīs privātpersonas motivēta 

lūguma, ja nokavēšanas iemeslu atzīst par attaisnojamu. Saskaņā ar Iesniegumu zaudējums nodarīts 

2007.gadā, pieņemot nekvalitatīvus darbus meliorācijas sistēmā. Iesniegumā (1.1.) minēti darbi 

2010. un 2012.gadā, kuriem Iesniegumā nav pievienoti un administratīvā lietā iestādē rasti 

pierādījumi. Iesniegumā lūgums atjaunot termiņu nav ietverts. Iesniegumā (3.2.p.) norādītais, ka 

Iesniedzējas informāciju par sev nodarītajiem zaudējumiem ieguvušas tikai no 2016.gadā 

sastādītiem speciālistu atzinumiem, ir pretrunā ar Iesniegumā citviet norādīto, kā arī Iesniedzēju 

pārstāvja domes finanšu komitejā sniegto viedokli, ka īpašuma kvalitāte sākusi pasliktināties tikai 

kopš minēto darbu pieņemšanas brīža. No šādiem lietas materiāliem Salacgrīvas novada domei nav 

pamata atzīt zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma iesniegšanas termiņa nokavējumu par 

attaisnojamu, arī  termiņa atjaunojumam nav pamata. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

44.pantu, tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar likuma, iestādes, tiesas vai tiesneša 

noteiktā termiņa izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, 

neizskata. Ievērojot šī lēmuma 3.punktā minētā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamenta 2010.gada 16.jūlija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-525 8. un 9.punkta atzinumus, 

proti, ka prasījums par atlīdzinājumu nav patstāvīgs prasījums, tas vienmēr ir pakārtots prasījumam 

par administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību, Salacgrīvas novada dome uzskata, ka šajā 

gadījumā lietderīgāks un taisnīgāks rezultāts tiks sasniegts izvērtējot Iesniegumu pēc būtības 

kopumā, nenodalot prasījumu pēc atlīdzinājuma un izdodot brīva satura administratīvo aktu. 

Salacgrīvas novada dome norāda, ka minēto termiņu nokavējuma sekas, neliedz Iesniedzējām celt 

prasību un prasīt zaudējumu atlīdzinājumu civilprocesa kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu, iegūstot informāciju, 

iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa 
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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. Tā, pieprasītas un saņemtas ziņas no VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” (10.03.2017. vēstule Nr. 1-14/130, saņemta Salacgrīvas novada domē 

13.03.2017., reģistrēts ar reģistrācijas Nr. 3-11/288), VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (09.03.2017. vēstule, saņemta Salacgrīvas novada domē 09.03.2017, 

reģistrēts ar reģistrācijas Nr. 3-11/266), Salacgrīvas novada būvvaldes (24.03.2017.vēstule                  

Nr. 13-15.1.1-63, saņemta Salacgrīvas novada domē 27.03.2017., reģistrēts ar reģ. Nr. 3-18/105), 

Ainažu pilsētas pārvaldes sniegtās ziņas, liecinieku liecības (20.01.2017. [..] iesniegums, saņemts 

Ainažu pilsētas pārvaldē 20.01.2017., reģistrēts ar reģistrācijas Nr. 3-16.2/48; [..] sniegtā 

informācija, saņemta Salacgrīvas novada domē 20.01.2017., reģistrēts ar reģ. Nr. 3-16.2/49), kā arī 

pārbaudīta Salacgrīvas novada domes rīcībā esošā līdzšinējā lietvedība un sarakste nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.[..], adrese [..], sakarā.  

8. Pārbaudot Iesniegumu daļā par būvdarbu meliorācijas sistēmā kvalitāti un to atbilstību 

projektam jeb plānam, nav konstatēts to apstrīdēšanas fakts likumā noteiktā kārtībā. Iesniegums 

nesatur prasījumu atcelt kādu būvatļauju vai būvniecības sakarā pieņemtu lēmumu, atzīt kādus no 

minētiem darbiem par nekvalitatīviem, būvprojektam vai citam saistošam dokumentam 

neatbilstošiem, un tam paredzēta cita likumā noteikta kārtība. 2013.gada 9.jūlija Būvniecības 

likums stājies spēkā 2014.gada 1.oktobrī, kad attiecīgi spēku zaudējis 1995.gada 10.augusta 

Būvniecības likums. Abi šie likumi paredz strīdus izskatīt Administratīvā procesa likuma kārtībā. 

Salacgrīvas novada dome norāda, ka attiecībā uz Iesniegumam 2007.gada darbu meliorācijas 

sistēmā pieņemšanas aktu apstrīdēšanu notecējis Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmās un 

otrās daļas noteiktais administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš. Salacgrīvas novada domei nav 

pamata pārskatīt darbu kvalitātes un citu to aspektu jautājumu. Kā šī Lēmuma 6.punktā norādīts, 

Iesniegumā (1.1.) minēti darbi 2010. un 2012.gadā, kuriem Iesniegumā nav pievienoti un 

administratīvā lietā iestādē rasti pierādījumi. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 60.panta 

pirmo daļu, iestāde var vākt vai pieprasīt iesniegt to informāciju, kura ir paredzēta attiecīgajā 

normatīvajā aktā vai tieši nepieciešama lietas izlemšanai. Citu informāciju drīkst pievienot lietai 

tikai tad, ja to nav iespējams nodalīt no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas. 

9.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo un otro daļu, ja administratīvā 

lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu 

viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā 

daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem 

mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Tādu pat kārtību paredz 

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sestā daļa. 

Tā, 18.01.2017., ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.3 „Par administratīvā akta 

izdošanas termiņa pagarināšanu [..] pārstāvja [..] iesnieguma izskatīšanai”, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 14.pantu un 64.panta otro daļu, dome nolēma administratīvā akta 

izdošanas termiņu pagarināt līdz 15.martam, bet ar  Salacgrīvas novada domes 15.03.2017. lēmumu 

Nr. 79 “Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu [..] pārstāvja [..] 

iesnieguma izskatīšanai”, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 14.pantu un 64.panta otro 

daļu, Salacgrīvas novada dome nolēma administratīvā akta izdošanas termiņu atkārtoti  pagarināt 

līdz 19.aprīlim. Lēmumos norādīta to pārsūdzības kārtība. Administratīvā procesa iestādē laikā, 

sūdzības par šiem lēmumiem nav iesniegtas. 

10. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde 

noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Tā, Salacgrīvas 

novada domes finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdē, saskaņā ar tās protokola Nr.1 1.punktu 

„Par prettiesiskas faktiskās rīcības apstrīdēšanu un zaudējumu atlīdzināšanu” uzklausīts Iesniedzēju, 

tas ir, Īpašuma kopīpašnieču [..] pārstāvja [..] viedoklis. 

11.Sastādot šo lēmumu, Salacgrīvas novada dome ievēro Administratīvā procesa likuma 

65.panta ceturto daļu, proti, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo 
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aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais 

akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir 

izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos 

ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmo daļu, tās 1-4.punktu iestāde lemj 1) par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi; 2) par administratīvā 

akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; 3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, 

vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa 

dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses; 4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka 

privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

Ievērojot Administratīvā procesa likuma 66.panta otrās daļas prasības, pārbaudīts, ka izdodamajā 

aktā adresātam – Iesniedzējām, - noraidītās tiesības nav atzīstamas par cilvēktiesību ierobežojumu. 

12. Pierādīšanas pienākums iestādei, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 150.panta pirmo 

un otro daļu, izpaužas, ka iestādei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz savu iebildumu 

pamatojumu, un iestāde var atsaukties tikai uz tiem pamatojumiem, kuri minēti administratīvajā 

aktā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta trešo daļu, administratīvā akta faktu 

konstatējuma daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti secinājumi, un argumentus, uz kuru 

pamata pierādījumi noraidīti. Iesniegumam kā tā prasījumu pamatojums pievienots:  

1) Speciālista atzinums, to 2016.gadā sastādījusi Inga Langenfelde, Latvijas Ainavu arhitektūras 

biedrības (LAAB) sertificēta ainavu arhitekte (sertifikāta Nr.050-2012);  

2) Apsekošanas atzinums, Īpašuma [,,] tehniska apsekošana un ekspertīze, to 2016.gada 

27.maijā sastādījis Jānis Zommers, sertifikāta Nr.20-3867 (sertifikāts nav pievienots), apsekošana 

veikta saskaņā ar līgumu Nr.2 (turpmāk: J.Zommera Apsekošanas atzinums); 

3) Meliorācijas sistēmas izpēte un atzinums par meliorācijas sistēmas stāvokli [..], to 2016.gadā 

sastādījis Māris Ostelis, hidromelioratīvās būvniecības speciālists, LMB būvprakses sertifikāts 

Nr.45-330 (turpmāk: M.Osteļa Atzinums). 

12.1. Administratīvā procesa likuma 67.panta trešajā daļā prasītie pierādījumi, uz kuriem 

pamatoti Salacgrīvas novada domes secinājumi, ir šādi: 

12.1.1. Iesnieguma prasījumā ietvertā, Salacgrīvas novada domes faktiskā rīcība, kas norādīta kā 

nepietiekama Īpašuma pretplūdu aizsardzība, pārkāpjot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punkta prasības. Šajā normā, uzskaitot pašvaldību autonomās funkcijas, minēti arī pretplūdu 

pasākumi. Izvērtējot administratīvās lietas iestādē materiālus, prasījums atzīstams par nepamatotu. 

Saskaņā ar Ainažu pilsētas pārvaldes, kā arī VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” sniegtām ziņām, citām administratīvā lietā iestādē iegūtām ziņām, plūdi, kas izpaužas 

sauszemes, kas parasti nav klātas ar ūdeni applūšanā, jeb tādā ūdens režīma fāzē, kas konkrētos 

klimatiskos apstākļos katru gadu atkārtojas vienā un tajā pašā sezonā un raksturojas ar gadā 

vislielāko ūdenīgumu, ilgstošiem augstiem ūdens līmeņiem un palieņu applūšanu (pali), - šim 

rajonam nav raksturīgi un nav konstatēti, vēsturisku datu par plūdiem Ainažu pilsētā nav. 

Iespējamas plūdu situācijas (applūšanas riska) analīze 10 vai 20 gadu periodā ir VSIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” maksas pakalpojums, bet Ainažu pilsētas plūdu 

apdraudētās teritorijas kartēšana netiek sniegta arī maksas pakalpojuma ietvaros. Saskaņā ar Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta „dabas katastrofas” 

„b” apakšpunktam, izšķir hidroloģiskās dabas katastrofas, kas ir pali, plūdi, ledus sastrēgumi. 

Saskaņā ar šī paša likuma 6.panta pirmās daļas 9.punktu pašvaldības koordinē katastrofas 

pārvaldīšanu, saistībā ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, 

notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. Ne Salacgrīvas domes rīcībā, ne Iesniegumā nav ziņu, ka 

šādas katastrofas būtu konstatētas, un/vai [..] ielas rajonā paredzamas ar augstu iespējas risku. Tādu 

nav. Iesniegumā, nekritiski lietojot terminu „appludināšana”, formulējumu „dome neveic pretplūdu 

pasākumus, kuri pazeminātu gruntsūdens līmeni Īpašuma teritorijā” un tml.,- nav izšķirti 

virsūdeņiem piederošie plūdi (pali) no gruntsūdeņu svārstībām, kur pēdējie atšķirami no 

virsūdeņiem, gan pēc to fizikālās dabas, gan uz tiem attiecināmā normatīvā regulējuma. Tai skaitā, 

privāta zemesgabala meliorācija no tā pārmērīga mitruma, kā arī privāta zemesgabala gruntsūdens 
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līmeņa pazemināšanas darbi, nav pašvaldības domes normatīvi noteikts pienākums, autonomā 

funkcija. Likumā neparedzētu darbu neveikšana nevar tikt vērtēta par pašvaldības faktisko rīcību 

Administratīvā procesa likuma 89.panta pirmās un otrās daļas izpratnē, tādēļ Iesnieguma prasījums, 

Iesniegumā norādītajiem apstākļiem piedēvējot domes faktiskās rīcības pazīmes (bezdarbību), nav 

pamatots.  

12.1.2. Iesniegumā, tā daļā par ūdeni dzīvojamās ēkas pagrabā, nav sniegti dzīvojamās ēkas [..], 

kadastra apzīmējums [..], pagraba uzmērījumi. Arī Salacgrīvas novada būvvalde nevar konstatēt, vai 

ēkai ir pagrabs un cik dziļš tas ir. Tā, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu [..] ekspluatācijas uzsākšanas 

gads ir 1876.gads, pašvaldībai tā zināma kā 19.gs. [..] muižas kungu māja, bijusī [..] ēka. Tai nav 

vēstures pieminekļa vai citādi aizsargājama objekta tiesiska statusa. LBN 224-15 4.punkts nosaka, 

ka būvprojekti, kuri noteiktajā kārtībā izstrādāti vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai (01.07.2015.) atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo 

aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15. Būvvaldes rīcībā 

nav dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu [..] būvprojekta un citu dokumentu (izņemot 

dokumenti (to kopijas), kurus Salacgrīvas novada būvvalde iesniegusi domē ar 10.04.2017.vēstuli 

Nr. 13-15.1.1-74). Dati par pagraba dziļumu nav iegūti arī Salacgrīvas novada būvvaldes 

amatpersonu veiktas apsekošanas brīdī 2017.gada 24.martā, jo minētā ēka bija aizslēgta, 

namīpašums neapdzīvots. 

12.1.3. Saskaņā ar Salacgrīvas novada būvvaldes (turpmāk tekstā arī – Būvvalde) ziņām, tās 

rīcībā nav informācijas par gruntsūdens līmeņa monitoringa darbiem Ainažu pilsētā, kā arī uz tā 

rezultātu attiecināšanu uz Īpašumu. Tā, proti, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem" ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās 

bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par 

Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu" paredzētā atļautā izmantošana ir mazstāvu 

daudzdzīvokļu apbūves teritorija. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.329 

"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 

būves" (turpmāk - LBN 224-15), kas stājās spēkā 01.07.2015., 180.punkts nosaka, ka lai apdzīvotās 

vietās nodrošinātu teritorijas plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam un atļautajai 

izmantošanai atbilstošu gruntsūdens līmeni, projektē atbilstošo teritoriju vai zonu norobežošanu no 

uzplūstošajiem virszemes ūdeņiem, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu vai platības kolmatēšanu, kā 

arī, ja teritorija atrodas ūdensteču palienēs, jūras vai ūdenstilpju krastos - šī būvnormatīva 6.nodaļā 

noteiktos pasākumus - (180.1.p.) apdzīvotu vietu apbūves teritorijā gruntsūdens līmenim ir jābūt 

vismaz līdz 2 m, bet stadionu, parku, skvēru un citu apstādījumu teritorijās vismaz līdz 1 m dziļumā 

no projektētās zemes virsas atzīmes.  

No iepriekš norādītā  - dzīvojamās ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada, 1876.gada, LBN 224-15 

4.punkta, kur būvprojekti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai (01.07.2015.) nav jāpārstrādā 

atbilstoši šim Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15, Būvvaldes rīcībā nav dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu [..] būvprojekta, ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu un citu dokumentu, kurus 

sagādāt ir Īpašnieku pienākums, - kopumā secināms, ka Iesniedzēju norādīta gruntsūdens 

parādīšanās Īpašuma dzīvojamās ēkas pagrabā nevar būt pamats pārskatīt attiecīgās teritorijas 

plānojumu. 

12.1.4. Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informāciju, otrā 

pusē [..] ielai, atrodas meliorācijas kadastrā reģistrēta 1979.gadā izbūvēta meliorācijas sistēma 

„Pitāni I”, šifrs 41336,kas novada ūdeni no aptuveni 12 ha kaimiņu zemju teritorijas. Katra šīs 

sistēmas drenu sistēmas daļa pieder tam zemes īpašniekam, kura īpašumā tā atrodas, tai skaitā, arī 

pašvaldības īpašumā. Saskaņā ar M.Osteļa Atzinuma pielikumā Nr.7. pievienotā 2005.gada Ainažu 

pilsētas ielu nosusināšanas tehniskā projekta plānā norādītām augstuma atzīmēm, sistēma atrodas uz 

dažviet augstākām zemes virsmas augstuma atzīmēm par Īpašumu, bet zemāk par [..] ielu ar cietu 

segumu un notekgrāvjiem abās tās pusēs. Iela var kalpot kā pagaidu pretplūdu būve - aizsargdambis 

virsūdeņu plūdiem, kas varētu rasties šai meliorācijas sistēmai pārplūstot. Par šādu pārplūšanas 

faktu, administratīvā lietā iestādē, ziņas nav iegūtas. Var secināt, dome no tai piederošajām 
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meliorācijas sistēmas „Pitāni I” daļām, neappludina Īpašumu ar virsūdeņiem. Tam administratīvā 

lietā iestādē nav gūti pierādījumi, un arī Iesniegumā tas nav norādīts.  

12.1.5. No visām M.Osteļa Atzinumā apsekotajām notekām saistībā ar Īpašumu, VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vestajā meliorācijas kadastrā reģistrēta   tikai viena - 

drenu kolektors, kas novada ūdeni no meliorācijas sistēma „Pitāni I”  zemāk uz dabisko ūdeņu 

noteku jūrā - Blusupīti. Šis drenu kolektors M.Osteļa Atzinumā apzīmēta kā koplietošanas noteka 

N-1un SN-1. Pārējās divas M.Osteļa Atzinumā apsekotās notekas - nav atzīstamas par meliorācijas 

sistēmas „Pitāni I” daļu, kaut arī pievienotas tai. Tās ir: ziemeļu pusē uz pašvaldības zemes izraktais 

grāvis no [..] ielas asfaltētās brauktuves un ceļa malas īpašuma pusē, kurš M.Osteļa Atzinumā 

apzīmēts kā ceļa (ielas) grāvis C-1, un austrumu jeb autoceļa A1 (E67) pusē, uz pašvaldības zemes 

izraktais novadgrāvis, apzīmēts ar N-2, kurā pie artēziskā urbuma ierīkota caurteka. Katrs zemes 

īpašnieks, tātad arī Iesniedzējas, to Īpašumā izvietotās drenu sistēmas daļā, atbildīgas par to, lai 

netraucētu augstāk esošajiem zemes īpašniekiem to ūdeņu novadīšanu zemāk. Administratīvā 

procesā iestādē nav konstatēts, tāpat netiek apgalvots, ka meliorācijas sistēma un/vai  M.Osteļa 

Atzinumā papildus meliorācijas sistēmai apzinātās notekas to kopumā nedarbotos, proti, ūdens pa 

tām netiktu novadīts zemāk uz dabisko ūdeņu noteku jūrā - Blusupīti. 

12.1.6. Privāta namīpašuma pagraba hidroizolācija ir īpašnieka pienākums. To regulē 

sekojoši tiesību akti: Būvju pamatus un pamatnes projektē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

2.jūnija noteikumiem Nr.265 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā 

projektēšana"", atbilstoši to 1.punkta uzdevumam. Lai pasargātu ēkas pamatus no gruntsūdens 

iedarbības, un mitruma rezultātā radītiem bojājumiem, kas ekspluatācijas gaitā var novest pie būves 

neatbilstības Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz 

būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, būvprojekta izstrādātājs būvprojekta 

būvkonstrukciju daļā ietver pamatu hidroizolācijas risinājumus atbilstoši Ministru kabineta 

2015.gada 26.maijā noteikumu Nr.254 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona 

būvkonstrukciju projektēšana" prasībām, atbilstoši  to 1.punkta uzdevumam. Telpas, kuras atrodas 

zem zemes virsmas vismaz cilvēka auguma augstumā, un kuru grīdas un sienas atrodas gruntsūdens 

iedarbībā, iespējams, pietiekami hidroizolēt pret ūdens ieplūšanu, tam izvēloties būvtehnoloģijas un 

materiālus atkarībā no konkrētiem apstākļiem. Lai noskaidrotu, kamdēļ dzīvojamās ēkas pagrabā 

ieplūst ūdens, jāpārbauda pamatu un pagraba sienu hidroizolācija. Pamatu hidroizolācijas izbūves 

esības faktu var apliecināt būvspeciālists būves tehniskās apsekošanas atzinumā atbilstoši LBN 405-

15, kura 17.punkts nosaka, ka apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo atzinumā, kura saturs 

noteikts šī būvnormatīva pielikumā. Kā minēts, Salacgrīvas novada būvvaldē nav dzīvojamās mājas 

ar kadastra apzīmējumu [..] būvniecības būvprojekta, nav iesniegti pārbūves būvniecības ieceres 

iesniegumi, kā arī citi dokumenti, kas apliecina pamatu hidroizolācijas izbūvi. Arī Iesniegumā un 

tam pievienotajos dokumentos nav ziņu par Īpašnieču veiktiem dzīvojamās ēkas pagraba 

hidroizolācijas pasākumiem. Kā minēts, Salacgrīvas novada būvvaldes amatpersonu veiktās 

apsekošanas brīdī 2017.gada 24.martā, ēkas pagrabā nevarēja iekļūt, nams ir neapdzīvots un slēgts 

piekļuvei. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6.panta 

pirmajai daļai, tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp iestādes prettiesisko rīcību un 

cietušajam nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība — objektīva saikne starp iestādes rīcību 

un tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība rada un 

nosaka šo seku iestāšanās reālu iespēju un ir galvenais faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas. 

Saskaņā ar tā paša 6.panta otro daļu, cēloņsakarība nepastāv gadījumā, kad tāds pats zaudējums 

būtu radies arī tad, ja iestāde  (tās objektīvi radītu zaudējumu gadījumā ) būtu rīkojusies tiesiski. 

Tāpat, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 96.pantu, Iesniedzējam ir pienākums samazināt 

zaudējumus un sadarboties, proti, Iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju 

robežās darīt visu iespējamo, lai samazinātu savus zaudējumus vai kaitējumu, kā arī darīt iestādei 

zināmus apstākļus, kurus tai nepieciešams zināt, lai konstatētu attiecīgā publisko tiesību subjekta 

atbildības pamatu un nodarīto zaudējumu vai kaitējuma apmēru. Ja iesniedzējs šo pienākumu 

nepamatoti nepilda, vēlāk, apstrīdot iestādes lēmumu augstākā iestādē vai pārsūdzot to tiesā, viņš uz 

attiecīgajiem apstākļiem nevar atsaukties. Tas, ka privātas dzīvojamās ēkas pagrabā parādījies 

ūdens, noteikti nedod pamatu automātiski prezumēt jeb pieņemt tajā pašvaldības vainu. 
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12.2. Administratīvā procesa likuma 67.panta trešajā daļā prasītie Salacgrīvas novada domes 

argumenti, uz kuru pamata iesniedzēju iesniegtie pierādījumi noraidīti, ir šādi: 

12.2.1. Salacgrīvas novada dome Iesniegumam pievienoto J.Zommera Apsekošanas 

atzinumu vērtē nevis kā objektīvu, bet gan kā tendenciozi sastādītu, jo tas citos Iesniegumam 

pievienotajos atzinumos konstatētos sākotnējos faktus pakļauj turpmākai emocionāli pastiprinošai 

apļveida argumentācijai. M.Osteļa Atzinumā norādīti daudzi ierosinājumi Īpašnieču zemesgabala 

ūdeņu novadīšanai, papildus meliorācijas sistēmai, tie sākotnēji apzināti un ieteikti koplietošanas 

notekai N-1 un slēgtajam novadam SN-1, ceļa (ielas) grāvim C-1 un novadgrāvim N-2, visiem šiem 

objektiem vēlamā nozīmē, no M.Osteļa viedokļa meliorācijas sistēmas vēl optimālākas darbības 

sasniegšanas nolūkā. Tie vēlāk, J.Zommera Apsekošanas atzinumā izmantoti tendenciozi. Tā, 

piemēram, M.Ostelis konstatējis „nav iestrādāta īpašuma [..] drenāža pie caurtekām”, kas nav 

paredzēta Feliksa Milbreta 2005.gada 3.oktobra plānā, - tas vērtējams kā esošās sistēmas 

uzlabošana, ieteikums. Tāpat, piemēram, M.Osteļa konstatējuma, „nav realizēts Ainažu pilsētas ielu 

nosusināšanas grāvju izpētes un to renovācijas tehniskais projekts 2005.g. pilnā apjomā” objekts 

pārsniedz Īpašuma [..] robežas. Citviet M.Ostelis konstatējis, ka novadgrāvim N-2, caurteka uz 

nobrauktuves pie [..] izbūvēta uz nepiemērotām teknes atzīmēm, un veido ūdens uzstādinājumu 

grāvī, - nenorādot virszemes augstuma atzīmes, pēc kurām kompetenta trešā persona varētu 

pārbaudīt šī M.Osteļa viedokļa pamatotību. Šie un citi M.Osteļa Atzinumā nodibinātie fakti, to 

formulējumi J.Zommera Apsekošanas atzinumā atlasīti un iekļauti ar neslēpti tendenciozu nolūku 

kā pierādījumi meliorācijas sistēmas nepareizībai, un no tā - Iesniegumā turpmāk izmantoti, atrauti 

no to sākotnējā konteksta, jau kā pamats Domes vainas uzrādīšanai un atlīdzinājuma pieprasīšanai. 

Šādi J.Zommera Apsekošanas atzinumā, un no tā tālāk - Iesniegumā ir iekļauti apgalvojumi un 

secinājumi bez to objektīva pamata, kurus meliorācijas speciālists M.Ostelis netika konstatējis, un 

nemaz nevarēja konstatēt, kā, piemēram, J.Zommera konstatētais: „Meliorācijas projekts realizēts 

pavirši un pretēji īpašuma [..] interesēm. Ūdens līmeņa paaugstināšanās ļoti negatīvi ietekmē 

īpašuma tehnisko stāvokli, jo ēkas sienās ir parādījušās plaisas, kas nebija novērotas agrāk.(..) 

īpašumā ir paaugstinājies gruntsūdens līmenis, ko izsaukusi ūdens notece N-2, kas nenovada ūdeni 

notecē N-l, grāvja gultne posmā pie sūkņu stacijas ir augstāka un caurteka uz grāvi N-l ir 

nosprostota, rezultātā īpašums noteces N-l pusē ir sācis pārpurvoties (FOTO 11,12), ēkas pagrabā ir 

ūdens (FOTO 6)”. Šāda J.Zommera izmantota kādu faktu emocionāla izklāsta metodoloģija  ir 

pamats J.Zommera Apsekošanas atzinumu vērtēt nevis kā objektīvu, bet gan kā tendenciozi 

sastādītu. Tikmēr apsekojuma sastādīšanai saistoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi 

Nr.337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" (turpmāk 

- LBN 405-15) 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības 

likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām, bet LBN 405-15 3.punkts nosaka, 

ka gadījumos, kad būves ekspluatācijas ietvaros jāveic periodiska būves apsekošana, apsekojumā 

jāvērtē būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie 

ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un 

nepieļautu apdraudējuma iestāšanos. LBN 405-15 6.punkts nosaka, ka būves apseko būvspeciālists 

atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā 

aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta 

juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu (turpmāk — apsekotājs). Apsekotajam ir 

pienākums kvalitatīvi veikt apsekošanu. Kā minēts, pamatu hidroizolācijas izbūves esības faktu var 

apliecināt būvspeciālists būves tehniskās apsekošanas atzinumā atbilstoši LBN 405-15, kura 

17.punkts nosaka, ka apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo atzinumā, kura saturs noteikts šī 

būvnormatīva pielikumā. 

Tā vietā, minētie Jāņa Zommera secinājumi neatbilst hidromelioratīvās būvniecības speciālista 

Māra Osteļa konstatētajam. Savukārt hidromelioratīvās būvniecības speciālista Māra Osteļa 

konstatētais pats par sevi nebūtu atzīstams par pamatu Salacgrīvas novada domes atbildībai. 

M.Ostelis Atzinumā (7.lpp.) cita starpā, attiecībā uz vienīgo meliorācijas kadastrā reģistrēto sistēmu 

Īpašumā  konstatējis, ka „koplietošanas ūdensnotekas N-1 tehniskais stāvoklis ir apmierinošs”. 

12.2.2. Izvērtējot Iesniegumu, administratīvā procesā iestādē, radušās motivētas šaubas par 

Iesniegumam pievienoto atzinumu sastādītāju kompetenci. Tās izteiktas Salacgrīvas novada domes 



29 

 

finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdē, uzklausot Iesniedzēju pārstāvja viedokli. Tāpat, Jāņa 

Zommera uzrādītais sertifikāts Nr.20-3867 atzinumam nav pievienots, pats būvspeciālists, 

izmantojot tīmekļa pārlūku, nav atrodams. 

12.2.3. Nav atzīstami par pierādītiem un pamatotiem Iesniedzēju apgalvojumi, ka 

dzīvojamās ēkas pagraba appludināšana sākusies tikai pēc Ainažu pilsētas domes pielīgtiem 

komersanta SIA „Kurmis 05” darbiem, tas ir, ap 2007.gadu, vai vēlāk – Iesniegumā nekonkrēti 

uzrādītos darbos 2010. un 2012.gadā, kurus administratīvā procesā iestādē nav izdevies identificēt. 

Domes rīcībā ir ziņas, ka ūdens pagrabā bijis pirms tam, kad ēkā atradās [..] 2017.gada 20.janvārī 

rakstveidā liecina, ka [..] pagrabā allaž bijis ūdens. 

12.2.4. Iesniedzēju uzrādītā namīpašuma bojāšanās izskaidrojama kā tā nepienācīgas un/vai 

nepareizas ekspluatācijas sekas. Zemesgabals atrodas dabiski zemā un mitrā vietā, netālu no Rīgas 

jūras līča, tā lēzena krasta turpinājumā. Ēka ir ilgstoši neapdzīvota. Saskaņā ar Ainažu pilsētas 

pārvaldes ziņām, ēka netiek kurināta un pienācīgi apsaimniekota kopš 2005.gada. Salacgrīvas 

novada būvvaldes amatpersonu veiktas apsekošanas brīdī 2017.gada 24.martā, konstatēts, ka šķūnis 

ar kadastra apzīmējumu [..], saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu [..] ir sliktā tehniskā stāvoklī, 

dzīvojamā māja ir neapdzīvota, ēkas ir vidi degradējošas un bojā pilsētvides ainavu. Ēkas fasādes 

krāsa ir nolupusi, logi ir aizsisti ar skaidu plāksnēm ēkas konservācijas ietvaros. Teritorija ir 

nekopta, zāle nepļauta ar kūlu, aizaugusi ar krūmiem, teritorijā ir nogāzušies koki. Minētais pamatots 

un nostiprināts ar fotofiksāciju. Salacgrīvas novada būvvaldes amatpersonu veiktās apsekošanas 

brīdī 2017.gada 24.martā, konstatētais ir pretrunā ar Iesniegumam pievienoto Speciālista atzinumu, 

ko secīgi agrāk, 2016.gadā sastādījusi Inga Langenfelde, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības 

(LAAB) sertificēta ainavu arhitekte (sertifikāta Nr.050-2012). Šis atzinums administratīvā procesa 

gaitā iestādē izvērtēts, un pieņemts zināšanai kā mazāk būtisks, kam nav izšķirošas ietekmes, 

pieņemot galīgo Salacgrīvas novada domes lēmumu.  Salacgrīvas novada būvvalde vērš uzmanību 

uz sekojošo, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie 

būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 158.punkts nosaka, ka (īpašniekam) būve ir 

jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis 

neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz 

būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti; kā arī, ja būves fasādes un citu ārējo 

konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski 

vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas 

pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

12.2.5. Tāpat pieņemtas zināšanai Iesniegumam pievienotās tāmes. Iztrūkstot konstatētam 

cēloniskajam sakaram starp Iesniegumā norādīto dzīvojamās ēkas bojāšanos un zemesgabala 

kvalitātes pasliktināšanos, un Salacgrīvas novada domes rīcību, nav pamata Iesniedzēju prasītam 

atlīdzinājumam, tamdēļ nav lietderības iekļaut administratīvā aktā administratīvā procesa gaitā 

iestādē vērtēto Iesniedzēju tāmju, tajos paredzēto darbu un materiālu nepieciešamību, pamatotību, 

pareizību un apjomu, kā mazāk būtisku, kam nav izšķirošas ietekmes, pieņemot galīgo Salacgrīvas 

novada domes lēmumu. Salacgrīvas novada dome patur sev tiesības izteikt viedokli par 

Iesniegumam pievienotām tāmēm, ja Iesniedzēji turpina administratīvo procesu, iesniedz papildus 

pierādījumus vai citus prasījumus.    

13. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka Iesniedzēju 

pieņēmums par cēloņsakaru starp namīpašuma bojāšanos saistībā ar ūdeni pagrabā un pašvaldības 

faktisku rīcību (bezdarbību), izskatot administratīvo lietu iestādē, nav apstiprinājies. Pretēji 

Iesnieguma tekstā apgalvotajam, objektīvi pierādījumi par cēloņsakaru starp namīpašuma bojāšanos 

saistībā ar ūdeni pagrabā un pašvaldības rīcību Iesniegumam nav pievienoti un arī administratīvā 

lietā iestādē, tādi nav konstatēti. Privāta zemesgabala meliorācija un privāta namīpašuma pagraba 

hidroizolācija ir īpašnieka pienākums. Iesniedzēju uzrādītā namīpašuma bojāšanās izskaidrojama kā 

tā nepienācīgas un/vai nepareizas ekspluatācijas sekas. Iesniegums nav pamatots, līdz ar ko 

Iesniedzēju prasītā atlīdzinājuma izmaksai nav pamata. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

63.panta pirmo daļu, tās 3.punktu, pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa 

dalībnieku uzklausīšanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod administratīvo aktu, 
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ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka 

labvēlīga administratīvā akta izdošanai nav pamata.  

14.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas tās 7.punktu atsevišķs 

piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai 

apakšpunktu) ir sekojošs:  

Administratīvā procesa likuma 14.pants, 44.pants, 46.panta pirmā daļa, 59.panta otrā daļa, 60.panta 

pirmā daļa, 62.panta pirmā daļa, 64.panta pirmā un otrā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā 

daļa, tās 1-4.punkts, 67.panta trešā daļa, 79.panta pirmā un otrā daļa, 89.panta pirmā un otrā daļa, 

93.panta pirmā un otrā daļa, 96.pants, 150.panta pirmā un otrā daļa. 

Ārējie tiesību akti:  

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6.panta pirmā un otrā daļa, 

15.pants, 17.panta pirmā un otrā daļa, 18.panta pirmā daļa, 19.panta sestā daļa. Likuma „Par 

pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punkts. 2013.gada 9.jūlija Būvniecības likuma (stājies spēkā 

2014.gada 1.oktobrī, kad attiecīgi spēku zaudējis 1995.gada 10.augusta Būvniecības likums) 9. 

panta otrā daļa. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās daļas 

1.punkta „b” apakšpunkts, 6.panta pirmās daļas 9.punkts. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

noteikumu Nr.329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves” 4.punkts, 180.punkts, 180.1.punkts. 

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.265 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 207-15 “Ģeotehniskā projektēšana” 1.punkts; Ministru kabineta 2015.gada 26.maijā 

noteikumi Nr.254 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju 

projektēšana” 1.punkts; Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts, 3.punkts, 6.punkts 

17.punkts. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

158.punkts. 

Judikatūras iedibināšanas nolūkā publiskoti tiesu nolēmumi: 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 16.jūlija rīcības sēdes 

lēmuma lietā Nr.SKA-525 8. un 9.punkts 

Citi tiesību akti: 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem" ietilpstošo, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās 

bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 1 "Par 

Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu" pielikums Nr.1.- plānotās atļautās izmantošanas 

plāns. 

 

 15. Pamatojoties uz iepriekš minēto, un saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

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

15.1. atteikt izdot iesniedzējām [..] labvēlīgu administratīvo aktu par pienākuma uzlikšanu 

Salacgrīvas novada pašvaldībai nodrošināt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktā noteikto pašvaldības pienākumu izpildi, veicot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], 

meliorācijas sistēmas būvdarbus, kuru rezultātā pazeminātos gruntsūdens līmenis, novēršot īpašuma 

turpmāku applūšanu, ņemot vērā to, ka labvēlīga administratīvā akta izdošanai nav pamata; 

15.2. atteikt izdot iesniedzējai [..] labvēlīgu administratīvo aktu par zaudējumu [..] apmērā 

atlīdzināšanu, ņemot vērā to, ka labvēlīga administratīvā akta izdošanai nav pamata; 

15.3. atteikt izdot iesniedzējai [..] labvēlīgu administratīvo aktu par zaudējumu [..] apmērā 

atlīdzināšanu, ņemot vērā to, ka labvēlīga administratīvā akta izdošanai nav pamata; 

 

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 
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(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). 

 

Lēmums Nr.141. Administratīvais akts uz 5 lp., [..] pilnvarotā pārstāvja [..] 2016.gada 15.decembra 

iesniegums ar tam pievienotajiem dokumentiem uz 77 lp.,  [..]  2017.gada 20.janvāra iesniegums uz 

1 lp., [..] 2017.gada 20.janvāra iesniegums uz 1 lp., VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 2017.gada 9.marta vēstule uz 1 lp., VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 2017.gada 10.marta vēstule Nr.1-14/130 uz 1 lp., Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2017.gada 24.marta vēstule Nr.13-15.1.1-63 uz 16 lp. un 2017.gada 10.aprīļa vēstule 

Nr.13-15.1.1-74 ar tai pievienotiem dokumentiem uz 27 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju  festivālam 2017.gada 20.maijā 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās L.Jokste, A.Zunde, A.Kirhenšteine, G.Šmits, D.Straubergs, 

I.Balode, E.Birkenbergs) 

 

Sēde vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem: 

1) tā 1.2.punktu izsakot sekojošā redakcijā: “1.2. Pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem 

līdz 15 gadu vecumam - 5.00 EUR;”; 

2) tā 1.3.punktu izsakot sekojošā redakcijā: “1.3. Bērniem līdz 5 gadu vecumam bez maksas.” 

  

Pamatojoties uz Noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību 

sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība”, kas apstiprināti ar  Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134, 

nosacījumiem, 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas Reņģēdāju festivāla koncertā un ballē, kas norisināsies  

2017.gada 20. maijā no plkst. 19.00 Jahtu ostas laukumā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ieeja no plkst.17.00): 

1.1. 8.00 EUR; 

1.2. Pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem līdz 15 gadu vecumam - 5.00 EUR;  

1.3. Bērniem līdz 5 gadu vecumam bez maksas. 

 

Lēmums Nr.142.  

 

 

30. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas 

laukumu labiekārtošana” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 

40008144343) valdes priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2017.gada 15.marta 

iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/187) par to, ka Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda rīcības 
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programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošanas” atbalstīta projekta “Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” 

realizēšana. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 2017.gada 

15.februāra domes lēmumu Nr.66 “Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un 

atpūtas laukumu labiekārtošana” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000 

(pieci tūkstoši eiro) apmērā, biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un 

atpūtas laukumu labiekārtošana” realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 

2017.gada 10.jūlijam. 

2. Biedrībai “Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.143. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas 

ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves jumta atjaunošana” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” (reģ. Nr. 

90000227716) draudzes priekšnieka Kaspara Runča 2017.gada 27.marta iesniegums (reģ.Nr.3-

16.2/222) par to ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošanas” ietvaros atbalstīta projekta “Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves 

jumta atjaunošana” realizēšana. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 

2017.gada 15.marta domes lēmumu Nr.105 “Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” 

projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves jumta atjaunošana” 

līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000 

(pieci tūkstoši eiro) apmērā, RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta 

„Baznīcas ēkas atjaunošanas 3.kārta – fasādes un piebūves jumta atjaunošana” realizēšanai 

projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 31.decembrim.. 

2. RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.144. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

32. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā” 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 65.punktu, Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2017.gada 8.marta iesniegumu (reģistrēts 

(reģ.Nr.3-18/94) un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 

priekšsēdētājas I.Zariņas  2017.gada 28.martā (reģ. Nr. 3-12/353) sniegto informāciju, saskaņā ar 

2017.gada 10.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”: 

 

Papildināt lēmumu ar 4. punktu sekojošā redakcijā: 

„4. Piešķirt papildus finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu dalībai starptautiskās 

sacensībās 4240 euro (četri tūkstoši divi simti četrdesmit euro), tai skaitā: 

4.1. Starptautiskā turnīrā basketbolā “Delfin baskiet Tournament” Tampere (Somija) no 26.-

31.jūlijam, 12 Salacgrīvas novada audzēkņiem  – 840 euro; 

4.2. Starptautiskā turnīrā basketbolā “Mini Cup” Rakvere (Igaunija) no 25.-28.augustam, 4 

Salacgrīvas novada audzēkņiem - 280 euro; 

4.3. Starptautiskā turnīrā futbolā “Wasa football Cup” Vasa (Somija) no 5.-10.jūlijam, 15 

Salacgrīvas novada audzēkņiem - 1050 euro 

4.4. Starptautiskās sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā “Slovacka 500” no 16.-

21.augustam, 9 Salacgrīvas novada audzēkņiem - 630 euro 

4.5. Starptautiskās sacensībās vieglatlētikā “European Kids Athletics Games” Brno (Čehijā) 

no 2.-7.septembrim, 12 Salacgrīvas novada audzēkņiem  – 840 euro. 

4.6. Starptautiskā turnīrā volejbolā “Čornoje more 2017” Primorska (Bulgārija) no 26.-

31.jūlijam, 6 Salacgrīvas novada audzēkņiem  – 600 euro ” 

 

Lēmums Nr.145. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

33. § 

Par finansiālu atbalstu senioru deju kopas „Saiva” dalībai 5.Vasaras mākslas festivālā 

Krakovā no 2017.gada 4.augusta līdz 8.augustam 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada senioru deju kopas “Saiva” prezidentes Daces Kalniņas 

2017.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/126) par to, ka kolektīvs vēlas piedalīties 5.Vasaras 

mākslas festivālā Krakovā, ņemot vērā Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 

saskaņojumus, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas 

mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013. ar grozījumiem lēmums Nr.163 no 

20.04.2016.), saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2017.gada 12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt EUR 1221 (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro) senioru deju kopas 

“Saiva” dalībai 5.Vasaras mākslas festivālā Krakovā no 2017.gada 4.augusta līdz 

8.augustam. 

2. Salacgrīvas novada senioru deju kopai “Saiva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos. 

 

Lēmums Nr.146. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

34. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

 

Salacgrīvas novada senioru deju kopas “Saiva” prezidentes Daces Kalniņas 2017.gada 

3.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/126) par to, ka kolektīvs vēlas piedalīties 5.Vasaras mākslas 

festivālā Krakovā, un uzklausījusi Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 

skaidrojumu par senioru deju kopas darbību un aktivitātēm, kas prasa papildus finansējumu dalībai 

konkrētā pasākumā, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 3.1.2.punktu, 

saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 

12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 846 euro (astoņi simti četrdesmit seši euro) Salacgrīvas 

novada pensionāru biedrībai senioru deju kopas “Saiva” pensionāru kultūras aktivitāšu 

atbalstam.  

2. Slēgt vienošanos pie 2017.gada 12.janvāra līguma Nr.3-25.3/18 ar Salacgrīvas novada 

pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites 

iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.147.  

 

 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

35.1. § 

Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu ar bilances 

kopsummu 27 098 528 EUR un  pārskata gada budžeta izpildes rezultātu ar zaudējumiem 296 724 

EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.148. Pārskats uz 161  lp. pievienots protokolam. 

 

 

35.2. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

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

D.Straubergs ierosina lēmuma projekta 1.punktu papildināt ar 1.14.apakšpunktu, izvirzot Mārci 

Saklauru kā mežu un lauku ceļu loģistikas nozares pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā.  

J.Cīrulis ierosina izvirzīt deputāti Liju Joksti kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada 

pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu lēmuma projekta 

1.puntu papildināt ar 1.14.apakšpunktu sekojošā redakcijā: “1.14. Mārcis Saklaurs - mežu un lauku 

ceļu loģistikas nozares pārstāvis”. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

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

ATTURAS – 1 (Edmunds Birkenbergs), Salacgrīvas novada dome nolemj papildināt lēmuma 

projekta 1.punktu ar 1.14.apakšpunktu sekojošā redakcijā: “1.14. Mārcis Saklaurs - mežu un lauku 

ceļu loģistikas nozares pārstāvis”. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu izvirzīt deputāti Liju 

Joksti kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 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 lēmuma projekta 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “2. Izvirzīt deputāti Liju Joksti kā 

domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē.” 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu, iekļaujot iepriekš 

atbalstītos priekšlikumus, tas ir: 

1) papildinot lēmuma projekta 1.punktu ar 1.14.apakšpunktu sekojošā redakcijā: “1.14. Mārcis 

Saklaurs - mežu un lauku ceļu loģistikas nozares pārstāvis.”; 

2) lēmuma projekta 2.punktu izsakot sekojošā redakcijā: “2. Izvirzīt deputāti Liju Joksti kā domes 

deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē.” 

  

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Edmunds 

Birkenbergs), Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu uz diviem 

gadiem: 

1.1. Kristīne Mauliņa (Z/s “TŪJSMUIŽA) -  ražošanas nozares pārstāvis; 

1.2. Armands Upītis (SIA “KUBIKMETRS”) – ražošanas nozares pārstāvis; 

1.3. Ernests Kupčs (SIA “BALTIC FOREST”) – ražošanas nozares pārstāvis; 

1.4. Ilze Kalniņa (SIA “Ardagh Metal Packaging Latvia”) – ražošanas nozares pārstāvis; 

1.5. Mārtiņš Smilts (SIA "SAND ARCHITECTURE AND DESIGN") – būvniecības nozares 

pārstāvis; 

1.6. Jānis Ozols (SIA “ACTEKS”) – tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis; 

1.7. Marita Birkenberga – Upīte (Z/s “Jaunmelbārži”, komercdarbības atbalsta projekta “Radīts 

Salacgrīvas novadā” īstenotāja) - tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis; 

1.8. Ilona Trēziņa (SIA “KUIVIŽU ENKURS”) – restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis; 

1.9. Ojārs Jūliks (SIA “KAPTEIŅU OSTA”) – restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis; 

1.10. Evija Klēviņa (Z/s “VĒJAVAS”) – tūrisma nozares pārstāvis; 

1.11. Ilze Kalniņa (Akciju sabiedrība "Citadele banka") - finanšu institūcijas pārstāvis; 

1.12. Gints Ronis (SIA “MEDAGAS”) - amatniecības nozares pārstāvis;  

1.13. Edžus Zvīnis  – jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvis; 

1.14. Mārcis Saklaurs – mežu un lauku ceļu loģistikas nozares pārstāvis. 

 

2. Izvirzīt deputāti Liju Joksti kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju 

konsultatīvajā padomē. 

 

Lēmums Nr.149.  

 

 

 

36. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 27.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-5 “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”, 2017.gada 

12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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-6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

27.marta saistošajos noteikumos Nr.-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.150. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 
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37. § 

Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā 

saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada 

12.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

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

  

Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas 2017.gada 12.aprīlī 

apstiprinātos grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehniskā personāla štatu sarakstā 

periodā no 01.05.2017. - 31.05.2017., saskaņā ar pielikumu Nr. 1.  

 

Lēmums Nr.151. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:50. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (21.04.2017.) 

 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (21.04.2017.) 


