
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

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS
Salacgrīvā
2010.gada 10.decembrī Nr. 16

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.00

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē - domes sekretāre Gunta Kristiņa

Domes sastāvs:
Skaidrīte Eglīte - piedalās 
Ivo Īstenais - piedalās
Ž anis Andže - nepiedalās 
Gints Šmits - nepiedalās 
Ilona Balode - piedalās 
Kaspars Ķemers - piedalās
Jānis Prīmanis - piedalās 
Vineta Dance - nepiedalās
Aleksandrs Rozenšteins - piedalās 
Sarma Līsmane - piedalās
Uģis Jēgers - piedalās
Lija Jokste - piedalās
Sandra Kuka - nepiedalās
Dace Martinsone - piedalās

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis- Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ivars Krēziņš- PA „Salacgrīvas komunālie 
pakalpojumi” direktors, Aivars Ilgavīzis- Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ilona Jēkabsone-
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja. 

D A R B A   K Ā R T Ī B A
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.332 "Par 

pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas par atkritumu savākšanu 
apstiprināšanu

3. Par grozījumiem 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr. 239 „Par Salacgrīvas novada domes 
pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma 
apstiprināšanu"

4. Par grozījumiem 2009.gada 15.jūlija lēmumā Nr. 51 „Par Salacgrīvas novada domes 
administratīvās komisijas izveidošanu"

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības,kultūras un sporta 
jautājumos Dacei Martinsonei

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Sila ielā 17-6 pārdošanu par nosacīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meža ielā 18A pārdošanu par izsolē nosolīto 

cenu

mailto:dome@salacgriva.lv


8. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances
9. Par rūpnieciskās (komerciālās, pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles rīkošanu

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 9 jautājumiem.
Deputāti vienbalsīgi ar 11 balsīm atbalsta piedāvāto darba kārtību.

1. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2010.gada 
17.septembra dalībnieku sapulces lēmumu (Saņemts 2010.gada 13.oktobrī reģ.Nr. 3-11/1018) un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 211.pantu un ņemot vērā 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, 
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

Ar 2011.gada 01.janvāri apstiprināt sekojošu maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:

Par 1m3 sadzīves atkritumu – 8,90 LVL (bez PVN).

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 
1) sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izmaksas - 4,35 LVL par 1m3;
2) sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas poligonā „Daibe” - 2,29 LVL par 1m3;
3) sadzīves atkritumu priekšapstrādes izmaksas - 1,46 LVL par 1m3;
4) dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe” -0,80 LVL par 

1 m3.

Lēmums Nr. 647. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.

2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.332 "Par 
pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas par atkritumu savākšanu 

apstiprināšanu

Pamatojoties uz SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2010.gada 
17.septembra dalībnieku sapulces lēmumu (Saņemts 2010.gada 13.oktobrī reģ.Nr. 3-11/1018) un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 211.pantu un ņemot vērā 2010.gada 5.novembra Komunālo jautājumu 
komitejas un 2010.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 11 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, 
S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ: 
1. Veikt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.332 

„Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas un maksas par atkritumu 
savākšanu apstiprināšanu”
1.1. grozīt punktu 1.3.: noteikt maksu par: 

1.3.1.atkritumu savākšanu Liepupē – Ls 0,76 uz vienu iedzīvotāju mēnesī,                            
1.3.2.atkritumu savākšanu Salacgrīvā – Ls 0,92 uz vienu iedzīvotāju     

                                             mēnesī.
       1.2. grozīt punktu 3.: PVN maksai par atkritumiem piemērojams likumā „Par pievienotās                 
              vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 01.janvārī.

Lēmums Nr. 648.



3. §
Par grozījumiem 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr. 239 „Par Salacgrīvas novada domes 
pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma 

apstiprināšanu"

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
komisijas tās komisijas priekšsēdētāja vietnieku Jāni Lipsbergu, personas kods [..]

Lēmums Nr. 649.

4. §
Par grozījumiem 2009.gada 15.jūlija lēmumā Nr. 51 „Par Salacgrīvas novada domes 

administratīvās komisijas izveidošanu"

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas tās locekli Jāni 
Lipsbergu, personas kods [..].

2. Iekļaut Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā Salacgrīvas novada 
galveno arhitektu Gunti Kārkliņu, personas kods [..].

Lēmums Nr. 650.

5. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos Dacei Martinsonei

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos Daces 
Martinsones 2010.gada 07.decembra iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 18.augusta lēmumu Nr. 
470 (Protokols Nr. 12; 41. §) apstiprināto „Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikums”, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, 
I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste,), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, D.Martinsone balsojumā nepiedalās pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piešķirt atvaļinājumu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos Dacei Martinsonei no 2010.gada 14.decembra līdz 2010.gada 16.decembrim (ieskaitot) 
trīs darba dienas par periodu no 2010.gada 01.jūlija līdz 2011.ga 30.jūnijam.

Lēmums Nr. 651. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Sila ielā 17-6 pārdošanu par nosacīto cenu

Pamatojoties uz LR likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 
ceturtās daļas 5.punktu un Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17. novembra lēmumu Nr. 614 
(protokols 15; 26.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Sila ielā 17, Salacgrīvā 
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot 
vērā to, ka Ilga Zelča ir samaksājusi nosacīto cenu 550 Ls (pieci simti piecdesmit lati), atklāti 
balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 



A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Salacgrīvā, Sila ielā 
17-6 (20,1 kv.m platībā) un kopīpašuma 1906/21897 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes pārdošanu par nosacīto cenu 550 Ls (pieci simti piecdesmit lati), un noslēgt 
pirkuma līgumu ar Ilgu Zelču, personas kods [..].

2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Lēmums Nr. 652. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meža ielā 18A 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 15. septembra lēmumu Nr. 492 (protokols 
13; 9.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala, Salacgrīvā Meža ielā 18A 
izsoles noteikumu apstiprināšanu” un 2010.gada 9.novembra Salacgrīvas novada domes 
privatizācijas un izsoles komisijas protokolu Nr.4 un ņemot vērā to, nekustamā īpašuma  nosolītāja 
Ilze Rubene ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 5100 Ls (pieci tūkstoši viens 
simtu latu), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala, Salacgrīvā Meža ielā 18A pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 5100 Ls 
(pieci tūkstoši viens simtu latu) un noslēgt pirkuma līgumu ar Ilzi Rubeni, personas kods 
[..].

2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Lēmums Nr. 653. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

8. §
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances

1. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17. novembra lēmumu Nr.615 „Par 
pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā, „Altaji Nr.3” dz.3, pārdošanu par nosacīto 
cenu” un 2010.gada 6.decembrī noslēgto pirkuma līgumu ar Ivaru Leitānu, atklāti balsojot, ar 11 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, 
S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1.1. Izslēgt no domes bilances dzīvokļa īpašumu Salacgrīvas pagastā, „Altaji 3”, dz.3 un 
kopīpašuma 430/1778 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

2. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17. novembra lēmumu Nr.628 ”Par 
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes gabala Ainažos, Aizsaules iela 5A, 
pārdošanu par nosacīto cenu” un 2010.gada 6.decembrī noslēgto pirkuma līgumu ar Jāni Apiņu, 
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, K.Ķemers,
J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Izslēgt no domes bilances zemes gabalu Aizsaules iela 5A, kadastra Nr. 6605 006 0012 ar 
kopējo platību 707 kv.m.



3. Pamatojoties uz Limbažu zemesgrāmatu nodaļas, Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 
Nr. 100000427722, kurā ar 2008.gada 13.jūnija lēmumu pašvaldībai izbeigtas īpašuma tiesības uz 
zemes gabalu 0,2061 ha platībā nekustamam īpašumam „Tūja 17”, kadastra Nr. 6660 003 0373,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, K.Ķemers,
J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Izslēgt no domes bilances zemes gabalu 0,2061 ha platībā ar kadastra apz. 6660 003 0373, 
„Tūja 17”.

Lēmums Nr. 654. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

9. §
Par rūpnieciskās (komerciālās, pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles rīkošanu

[..]
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta piekto un astoto daļu,13.panta otrās daļas 

1.punktu un 25.panta otro daļu un uz MK noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” X. nodaļas 43.punktu un 
44.punktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, A. Rozenšteins, S.Līsmane, U.Jēgers, L.Jokste, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Rīkot rūpnieciskās (komerciālajai, pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli uz neiznomāto 
un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespēju;

2. Izpilddirektoram organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikuma 
izstrādāšanu un to publicēšanu plašsaziņas līdzekļos.

Lēmums Nr. 655.

Sēdi slēdz plkst. 16.00

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs

Protokolētāja                      Gunta Kristiņa


