
LATVIJAS  REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033, 
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES  PROTOKOLS
Salacgrīvā
2010.gada 29.decembrī Nr. 17

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.00

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos  Skaidrīte 
Eglīte un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Gunta Kristiņa

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

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis – Izpilddirektors, Inga Veide- Finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – domes 
ekonomiste, Dita Lejniece- Padomniece juridiskajos jautājumos, Guna Paegle- Zemes lietu 
speciāliste, Digna Būmane - Nekustamo īpašumu speciāliste, Sarma Kacara – Projektu vadītāja, Ilga 
Tiesnese- Informācijas nodaļas vadītāja, Anita Holma- Sociālā dienesta vadītāja, Aivars Ilgavīzis-
Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ilona Jēkabsone- Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Guntis 
Kārkliņš- Galvenais arhitekts, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada TIC direktors, Sanita Šlekone-
izglītības speciālists, Aivars Kotāns- PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” galvenais inženieris 

D A R B A   K Ā R T Ī B A
1. Par saistošo noteikumu Nr. 28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu 
2. Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par  papildus 

palīdzību” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr. 31 „Par Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūras 

„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” darbību un kompetenci komunālo pakalpojumu jomā” 
apstiprināšanu

mailto:dome@salacgriva.lv


5. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu domes struktūrvienībām 2010./2011.gada apkures sezonai

6. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu 2010./2011.gada apkures sezonai

7. Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Daudzfunkcionāla izglītības un 
kultūras centra izveide Liepupē” līdzfinansēšanu

8. Par etnisko tradīciju kopas „Skale” projekta „Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot koši rotājos” 
līdzfinansēšanu

9. Par Nolikuma „Par pedagogu tālākizglītības finansēšanu no Salacgrīvas novada domes budžeta” 
apstiprināšanu

10. Par Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes 
nolikuma apstiprināšanu

11. Par adreses un nosaukumu piešķiršanu un maiņu pašvaldības zemes gabaliem Salacgrīvas 
novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā

12. Par nosaukuma un adreses „Pūķi” piešķiršanu pašvaldības zemes gabalam Salacgrīvas novadā 
Ainažu pagastā

13. Par nosaukuma un adreses „Sprīdis” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam nekustamam 
īpašumam Salacgrīvas pagastā

14. Par artēziskā urbuma „Sprīdis”, Salacgrīvas pagastā uzņemšanu domes bilancē 
15. Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 10 un nomas līgumu slēgšanu (Trauliņa, Vītola)
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17. marta lēmumā Nr. 138 (protokols 

Nr.5;14.§)„Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 22 un nomas līgumu 
slēgšanu”(Megers)

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Salacgrīvā, Meža ielā 15A nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

18. Par zemes gabalu Salacgrīvas novadā piekritību
19. Par zvejas rīku limitu sadali 2011.gadā
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecībai „GRĪŅI”
21. Par nosaukuma un adreses „Millas” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā 

Liepupes pagastā
22. Par adrešu maiņu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, 

Liepupes pagastā, Tūjas ciemā
24. Par platības precizēšanu zemes gabalam „Strautiņi” Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā  
25. Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā (Sildārziņi, Salacgrīvas pag.)
27. Par detālplānojuma "Cielaviņas" Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads apstiprināšanu
28. Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu A.Kalniņam un M.Kalniņai
29. Par nedzīvojamo telpu „Mežgravās”, Liepupes pagastā iznomāšanu „Etnisko tradīciju kopai 

SKALE”
30. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]
31. Par atteikumu izmaksāt [..] kompensāciju par atsavinātajām mantām
32. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par pašvaldības mantas – dienesta transporta līdzekļu 

un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”
33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā (Strautnieki, 

Meža iela 16, Valdemāra iela 93A)
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jonuss SIA
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Rameks M SIA
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu Latgales lauksaimnieks SIA
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Aleksandra Vostrikova
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Edgara Viļuma



39. Par nekustamā īpašuma nodokļa, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu 
Giness SIA

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Gata Preimaņa 
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu par zemi Sienāži, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Jaunjūra SIA
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Aleksandra Doroņina
44. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu  no Salacgrīvas novada domes bilances (Strautiņi -  māja un 

kūts, Tērces)
45. Par projekta "Kopā- augšup pa tradīciju kāpnēm"  līdzfinansējumu
46. Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
47. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
48. Biedrības "Vecāki- Ainaž iem" iesniegums par projekta "Jaunas prasmes-jaunas iespējas!" 

līdzfinansējumu 
49. Par grozījumiem p/a "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi" sniegto maksas pakalpojumu 

apstiprināšanā (Lēmums Nr.4)
50. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu apstiprināšanu
51. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” elektrotīklu uzturēšanas 

pakalpojuma maksu
52. Par p/a "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi" kapu pakalpojumu maksas apstiprināšanu
53. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” ūdens un kanalizācijas maksas 

apstiprināšanu
54. Par suņu reģistrācijas žetonu maksas apstiprināšanu
55. Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu 

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

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

apstiprināšanu
58. Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
59. Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
60. Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
61. Par karstā ūdens maksas Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu
62. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
63. Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo pakalpojumu 

maksas apstiprināšanu
64. Par informācijas nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu 
65. Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu
66. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
67. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas 

apstiprināšanu 
68. Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu nomas maksas apstiprināšanu
69. Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu
70. Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
71. Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, 

Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto 
pakalpojumu maksas apstiprināšanu

72. Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
73. Par saistošo noteikumu Nr. B - 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2010. gada pamata un speciālo budžetu” apstiprināšanu
74. papildus darba kārtības jautājumi: 



74.1. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu

74.2. Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Dod „5” sportam!” līdzfinansēšanu
74.3. Par grozījumiem Liepupes pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmumā Nr.05,12.§
74.4. Par nosaukuma un adreses „Sauleskalni 2” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas 

pagastā 
74.5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem zvejnieku

saimniecībai "Jaunozolnieki"
74.6. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecībai "Bentoss"
74.7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecība „BRĪVĀ KAIJA”
74.8. Par dalību Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta pasākumā "Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā"

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 74 jautājumiem un 8
papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti vienbalsīgi ar 12 balsīm atbalsta piedāvāto darba 
kārtību.

1. §
Par saistošo noteikumu Nr. 28 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas, komunālo jautājumu 
komitejas, attīstības komitejas, finanšu komitejas un kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
komitejas, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem”, saskaņā 
ar Pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 656. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra komunālo jautājumu komitejas, 2010.gada 
13.decembra Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas, 2010.gada 15.decembra 
attīstības un finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, 
Ž .Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā”” 
saskaņā ar Pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 657. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus 

palīdzību” apstiprināšanu



Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra komunālo jautājumu komitejas, 2010.gada 
13.decembra Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas, 2010.gada 15.decembra 
attīstības un finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, 
Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 30 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par 
papildus palīdzību”, saskaņā ar Pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 658. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

4. §
Par saistošo noteikumu Nr. 31 „Par Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūras 

„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” darbību un kompetenci komunālo pakalpojumu jomā” 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un „Publisko aģentūru likumu”, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 31 „Par Salacgrīvas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” darbību un kompetenci komunālo 
pakalpojumu jomā” saskaņā ar Pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr. 659. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

5. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures pakalpojuma 

maksas apstiprināšanu domes struktūrvienībām 2010./2011.gada apkures sezonai

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 
Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, ar 1 balsi „ATTURAS” – I.Īstenais, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Noteikt apkures maksu 2010./2011.gada apkures sezonā domes struktūrvienībām:

1.1. Domes katlu mājā                                                1.94 Ls/m2,
1.2. Svētciema bērnudārza katlu mājā                        42.71 Ls/MWH,
1.3. Ainažu pārvaldes katlu mājā                                35.75 Ls/MWH,
1.4. Ainažu bērnudārza katlu mājā                             38.13 Ls/MWH,
1.5. Liepupes katlu mājā                                             0.84 Ls/m2 jeb 29.60 Ls/MWH,
1.6. Sporta ielas katlu mājā                                         46.23 Ls/MWH

                          t.sk. mainīgā daļa (dīzeļdegv., elektrība)      39.96 Ls/MWH
                          t.sk. nemainīgā daļa 
                          (darba alga un uzturēšanas izmaksas)           6.27 Ls/MWH

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.agda 18.augusta lēmumu  Nr.430 
„Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu domes struktūrvienībām 2010./2011.gada apkures sezonai.”
3. Beidzoties apkures sezonai, veikt apkures maksas pārrēķinu pēc faktiskām izmaksām un par 

starpību piestādīt rēķinu vai kredītrēķinu.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 660. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.



6. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures pakalpojuma 

maksas apstiprināšanu 2010./2011.gada apkures sezonai

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 
Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, ar 1 balsi „ATTURAS” – I.Īstenais, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Noteikt apkures maksu 2010./2011.gada apkures sezonā:

1.1. Liepupes katlu mājā                                             0.99 Ls/m2 jeb 34.80 Ls/MWH,
1.2. Ainažu bērnudārza katlu mājā                             39.86 Ls/MWH,
1.3. Domes katlu mājā                                                1.94 Ls/m2

                          
2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.agda 18.augusta lēmumu   

Nr.431 „Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” apkures 
pakalpojuma maksas apstiprināšanu 2010./2011.gada apkures sezonai.

3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 661.

7. §
Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta 

„Daudzfunkcionāla izglītības un kultūras centra izveide Liepupē” līdzfinansēšanu

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 
konkursa pasākumu „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmās 
vietējās attīstības stratēģijas rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” ietvaros 
izstrādātajam Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projektam „Daudzfunkcionāla 
izglītības un kultūras centra izveide Liepupē”, nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no 
projekta kopējām izmaksām. Projekta iesniegšanas laiks no 2010. gada 10. decembra līdz 2011.gada 
10.janvārim.

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Daudzfunkcionāla izglītības un kultūras centra izveide Liepupē”
pieteikuma iesniegšanu par kopējo summu Ls 12 595,00 (Divpadsmit tūkstoši pieci 
simti deviņdesmit pieci lati un nulle santīmi).

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta kopējām izmaksām Ls 1259,50 (Viens tūkstotis divi simti 
piecdesmit deviņi lati un piecdesmit santīmi).

Lēmums Nr. 662. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.

8. §
Par etnisko tradīciju kopas „Skale” projekta „Dziedot dzimu, dziedot augu, 

dziedot koši rotājos” līdzfinansēšanu



Saskaņā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda projektu iesnieguma konkursa „Atbalsts 
kopienu centriem” vadlīnijām, etnisko tradīciju kopa „Skale” ir izstrādājusi projektu „Dziedot 
dzimu, dziedot augu, dziedot koši rotājos”. Projekta realizācijas gadījumā paredzēts iegādāties 
skatuves tērpus etniskās tradīciju kopas biedriem, nodrošinot daudzveidīgus pasākumus Salacgrīvas 
novadā. Projekta kopējā summa ir Ls 3000. 

Lai realizētu šo projektu, biedrībai nepieciešams Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums 
Ls 200 (divi simti lati un nulle santīmi), kas tiks izmantots skatuves tērpu iegādei.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt etnisko tradīciju kopas „Skale” projekta „Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot koši 
rotājos” pieteikuma iesniegšanu par kopējo summu Ls 3000 (trīs tūkstoši latu).

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 200 
apmērā (divi simti latu).

Lēmums Nr. 663. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

9. §
Par Nolikuma „Par pedagogu tālākizglītības finansēšanu no Salacgrīvas novada domes 

budžeta” apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 13.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 
2010.gada 15.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Nolikumu „Par pedagogu tālākizglītības finansēšanu no Salacgrīvas novada 
domes budžeta” 

2. Atcelt 2001.gada 19.decembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr.214 
(protokols Nr.13-§-2), 2002.gada 9.oktobra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 
lēmumu Nr.214 (protokols Nr.15-§-13).

Lēmums Nr. 664. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

10. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes 

nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra attīstības komitejas un finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes 
nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2002.gada 11.decembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 
lēmumu Nr.259 (Protokols Nr. 18; 9.§), 2008.gada 19.marta Salacgrīvas pilsētas ar lauku 
teritoriju domes lēmumu Nr. 83 (Protokols Nr. 6; 3.§), 2008.gada 21.maija Salacgrīvas pilsētas 
ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 200 (I) (Protokols Nr. 8; 34.5.§) un 2009.gada 15.jūlijā 
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.60 (Protokols Nr.3; 39.§).

Lēmums Nr. 665. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.



11. §
Par adreses un nosaukumu piešķiršanu un maiņu pašvaldības zemes gabaliem Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu 
un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, atklāti balsojot, 
ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgam zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 
Tūjas ciemā ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0474 nosaukumu un adresi: Saules iela 
35, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. 

2. Mainīt nosaukumus un adreses pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem un uz tiem 
esošām ēkām Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā:

2.1.ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0395 no „Dūņas” uz nosaukumu un adresi: Upes iela 
5, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.2.ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0423 no „Viļņu iela 5” uz nosaukumu un adresi: 
Liedaga iela 11A, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.3.ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0350 no „Zvejnieku ciemats 15” uz nosaukumu un 
adresi: Saules iela 37, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2.4.ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0439 no „Tūjas garāžas” uz nosaukumu un adresi: 
Viļņu iela 7, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 666.

12. §
Par nosaukuma un adreses „Pūķi” piešķiršanu pašvaldības zemes gabalam Salacgrīvas

novadā Ainažu pagastā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu 
un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai pašvaldības dome 
piešķir, maina vai likvidē nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Salacgrīvas novada domes īpašumā esošajam zemes gabalam 2,1 ha platībā Ainažu 
pagastā ar kadastra Nr.6625 002 0037 un kadastra apzīmējumu 6625 002 0037 nosaukumu 
un adresi: Pūķi, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads. 

Lēmums Nr. 667.

13. §
Par nosaukuma un adreses „Sprīdis” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam nekustamam 

īpašumam Salacgrīvas pagastā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.360 „Par zemes gabalu 
noteikšanu par pašvaldībai piekritīgiem, uz kuriem atrodas pašvaldībai piederošas ēkas Salacgrīvas 
novada teritorijā” un Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes 
atzinumu, kā arī pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 



I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Salacgrīvas novada domei piekritīgam zemes gabalam 1,2 ha platībā Salacgrīvas 
novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6672 005 0165 un uz tā esošajam 
artēziskajam urbumam nosaukumu un adresi: Sprīdis, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 
novads. 

Lēmums Nr. 668.

14. §
Par artēziskā urbuma „Sprīdis”, Salacgrīvas pagastā uzņemšanu domes bilancē

1. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un balstoties uz 
2010.gada 15.decembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:
2. Uzņemt domes bilancē būvi – artēzisko urbumu, Salacgrīvas pagastā, „Sprīdis”, kas atrodas uz 
pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Sprīdis”, kadastra Nr. 6672 005 0165, ar bilances sākotnējo 
vērtību 1Ls.

Lēmums Nr. 669.

15. §
Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 10 un nomas līgumu slēgšanu

1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada domei piederošs 
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 002 0090 (6 0070 kv.m platībā), kurš 
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328 2008.gada 22.maijā.
1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar VZD datiem ir 8830 Ls.
2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Pamatojoties uz 30.10.2007. LR MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 18.3. punktu, 2010.gada 15.decembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 
atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar Noras Trauliņas, dzīvojošas [..], Salacgrīvas domē saņemto iesniegumu (reģ. 
22.11.2010. Nr.3-16.1/884), iznomāt Norai Trauliņai bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala 
Tērces ielā 10, ar kopējo platību 568 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju 
Nr.23. (Pielikums Nr. 1).
3.1.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 568 kv.m  platībā sastāda 85,20 Ls, no 
kuriem 5% ir 4,26 Ls gadā.
3.2. Saskaņā ar Gunas Vītolas, dzīvojošas [..], Salacgrīvas domē saņemto iesniegumu (reģ. 
22.11.2010. Nr.3-16.2/883), iznomāt Gunai Vītolai bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Tērces 
ielā 10, ar kopējo platību 660 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.3. 
(Pielikums Nr. 1).
3.2.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 660 kv.m  platībā sastāda 99 Ls, no kuriem 
5% ir 4,95 Ls gadā.
4. Zemi iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi.



6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokļus.
7. Noteikt, ka nomas līgumu stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 670. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17. marta lēmumā Nr. 138 (protokols 

Nr.5;14.§)„Par zemes iznomāšanu Salacgrīvā, Tērces ielā 22 un nomas līgumu slēgšanu”

Izskatot 2010.gada 22.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto Ilgoņa Megera 
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/882), kurā persona lūdz samazināt iznomāto zemes platību un balstoties 
uz Attīstības komitejas 2010.gad 15. decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus lēmuma lemjošās daļas punktā 3.2. un izteikt to šādā redakcijā:

„3.2. Saskaņā ar Ilgoņa Megera, dzīvojoša [..], Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu 
(reģ. 19.02.2010. Nr.3-16.1/114), iznomāt Ilgonim Megeram bez apbūves tiesībām daļu zemes 
gabala Tērces ielā 22, ar kopējo platību 300 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto 
teritoriju Nr.13. (Pielikums Nr. 1).
3.2.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības, kas iznomātajam zemes gabalam 300 kv.m  platībā sastāda 45 Ls, no kuriem 
5% ir 2,25 Ls gadā.”

2. Veikt attiecīgos grozījumus 2010.gada 26.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/9 un 
noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri

Lēmums Nr. 671. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Salacgrīvā, Meža ielā 15A nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot Andas Kauķes, dzīvojošas [..], 2010.gada 16.novembrī 
saņemto pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Salacgrīvā, Meža ielā 15A, kadastra Nr. 
6615 005 0084 (398 kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3-16.1/874), konstatēja:
1.1. Anda Kauķe, izmantojot likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 
ceturtās daļas 1.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanas tiesības, iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas 
atrodas Salacgrīvā, Meža ielā 15A, kadastra Nr. 6615 005 0084 (398kv.m platībā) nodošanu 
atsavināšanai.
1.2. Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Meža ielā 15A, kadastra Nr. 6615 005 0084 blakus atrodas 
Andas Kauķes īpašumā esošs nekustamais īpašums Meža iela 15, kadastra Nr. 6615 005 0070, uz 
kura tai īpašumtiesības nostiprināts Ainažu pilsētas zemesgrāmatas atvērtajā nodalījumā Nr. 248.
2. Zemes starpgabala Salacgrīvā, Meža ielā 15A, kadastra Nr. 6615 005 0084 (398 kv.m platībā), 
zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0199 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada 
pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000456925.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 
zemei, kā arī saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, 
8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr. 110)
2010.gada 23.novembrī veikto nekustamā īpašuma novērtējumu Nr.2010/224, balstoties uz Finanšu 



un Attīstības komiteju 2010.gada 15.decembra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
:
3.1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 15A, kadastra Nr. 
6615 005 0084 (398 kv.m platībā), zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0199.
3.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 15A atsavināt ar 
nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam. 
3.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meža ielā 15A nosacīto cenu Ls 630 
(seši simti trīsdesmit lati).
3.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meža ielā 15A izsoles noteikumus, 
saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Lēmums Nr. 672. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

18. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas novadā piekritību

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja 2010.gada 
30.novembra vēstuli Nr.2-04-V/920 „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai” un  saskaņā ar 
Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu, kā arī 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitās daļas 
2.punktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir valstij vai pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura 
platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 
koplietošanas ielai (ceļam), likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt zeme, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir 
starpgabals, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, 
kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”12.punktu, kas nosaka, ka zemes 
vienības, par kurām līdz 2009.gada 30.decembrim nav pieņemts un Valsts zemes dienestam 
iesniegts pašvaldības domes lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes 
reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Atzīt zemes gabalu „Zeme pie Vāverītēm” Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar 
kadastra Nr.6672 007 0466 un kadastra apzīmējumu 6672 007 0466 par starpgabalu, 
nenodot to zemes reformas pabeigšanai un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē ar 
platību 0,65 ha un kadastrālo vērtību 95,- Ls.
2. Atzīt zemes gabalu  Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā, Valdemāra ielā 99  0,0442 ha 
platībā ar kadastrs Nr.6605 004 0034 un kadastra apzīmējumu 6605 004 0034 uz kura 
atrodas pašvaldības tiesiskā valdījumā esoša ēka(būve) par Salacgrīvas novada domei 
piekritīgu.
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā 0,6847 ha platībā ar kadastra 
Nr.6605 006 0056 un kadastra apzīmējumu 6605 006 0056 par starpgabalu un Salacgrīvas 
novada domei piekritīgu. 
4. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā 0,0379 ha platībā ar kadastra 
Nr.6605 007 0030 un kadastra apzīmējumu 6605 007 0030 par starpgabalu un Salacgrīvas 
novada domei piekritīgu.



5. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā 0,4 ha platībā ar kadastra Nr.6625 
002 0261 un kadastra apzīmējumu 6625 002 0261 par Salacgrīvas novada domei piekritīgu.
6. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā, „Kickiņi”  0,6 ha platībā ar 
kadastrs Nr.6625 002 0328 un kadastra apzīmējumu 6625 002 0328 uz kuras atrodas 
pašvaldības tiesiskā valdījumā esošas ēkas(būves) par Salacgrīvas novada domei piekritīgu.
7. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, „Tērces” 0,2 ha platībā ar 
kadastra Nr.6660 006 0113 un kadastra apzīmējumu 6660 006 0113 par Salacgrīvas novada 
domei piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē ar kadastrālo vērtību 98,- Ls.
8. Ieskaitīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, „Tērces” 0,3170 ha platībā 
ar kadastra Nr.6660 006 0123 un kadastra apzīmējumu 6660 006 0123 rezerves zemes 
fondā.
9. Atzīt zemes gabalu „Vecmuižas iela” Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra 
Nr.6672 010 0023 un kadastra apzīmējumu 6672 010 0193 par pašvaldībai piekritīgu un 
uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē ar platību 0,4 ha un kadastrālo vērtību 200,- Ls.
10. Nenodot zemes gabalus Salacgrīvas novadā Salacgrīvas pagastā ar kadastra 
apzīmējumiem 6672 004 0075, 6672 007 0531 un 6672 007 0355 zemes reformas 
pabeigšanai un ieskaitīt tos rezerves zemes fondā.
11. Apvienot Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Svētciema ciemā zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 6672 007 0292 un 6672 007 0323 un izmantot izveidoto zemes 
gabalu 0,6 ha platībā zemes reformas pabeigšanai.
12. Apvienot Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Svētciema ciemā zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 6672 007 0257 un 6672 007 0259 un izmantot izveidoto zemes 
gabalu 0.45 ha platībā zemes reformas pabeigšanai.
13. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr.559 (protokols 
Nr.14;23.§) „Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā atzīšanu par starpgabaliem”.

Lēmums Nr. 673. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

19. §
Par zvejas rīku limitu sadali 2011.gadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” (Grozījumi 2010.gada 

30.novembrī Ministru kabineta noteikumi Nr.1084), uz 2010.gada 9.decembra Zemkopības ministrijas 
vēstuli Nr. 4.1-3/4474 (Reģ.Nr.3-10/1212), ņemot vērā 2010.gada 15.decembra attīstības komitejas
atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :

1.Salacgrīvas novada domes 2011.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos 
rūpnieciskās zvejas limitus sadalīt sekojoši:

Reņģu stāvvadi: limits 21
1. IK „Alģes”J.Krūmiņš     - 3
2. Zv/s „Halzes”M.Krūmiņš - 3
3. IK”Šļakatas” Reinholds - 1
4. IK”Kuivīžkrasta”A.Skuja - 1
5. SIA”Baņķis” K.Kleins - 5
6.   Zv/s”Bute” V.Šrenks - 3
7.  Z/s”Bentos”Krastiņš (Liepupe)- 1
8.  SIA „TURSIS”N.Strazdiņš       - 1
9.  Zv/s”Salacas zivtiņa”R.Ķirsis   - 2
10. IK „Salacgrīvas vilnīši”   - 1

Kopā                     - 21 stāvvadi

Zivju tīkli: limits 195



                Salacgrīva
1. IK „Aļģes”J.Krūmiņš - 10
2. Zv/s „Halzes”M.Krūmiņš - 5
4. IK „J.A.N.K.I.”N.Koluškins - 9
5. IK „Šļakatas”J.Reinholds - 5
6. IK „Kuivīžkrasts”A.Skuja - 6
7. Zv/s „ABI PLUSS”B.Šrenks - 8
8. SIA „ARINAS 1” P.Kariņš - 3
9. IK „Džulis”J.Žideļunas - 4
10. IK „Marsiks”M.Bahmanis - 5                  
11. IK „ULDIS K” Ķepiņš - 6
12. SIA „BAŅĶIS”K.Kleins - 12
13. Zv/s „Rhodeus”V.Celmiņš - 9
14. Zv/s „Bute”V.Šrenks - 10
15. Zv/s”Salacas zivtiņa”R.Ķirsis - 2
16. IK „S.G.A.”G.Sigajevs - 2
17. IK „Lucīši-IG”Ģerķis - 2
18. SIA „TURSIS” N.Strazdiņš     - 1
19. Z/s „Vējavas”E.Klēviņa - 1

Kopā           - 100

              Liepupe
1. IK „Indāns” P.Indāns - 1
2. IK „Alnis Menniks” - 1
3. IK „Gobulauki”J.Rakuzovs - 2
4. Z/s „Amis”A.Sokolovskis - 3
5. Z/s „Migliņas”Z.Muižnieks - 2
6. Z/s „Zītari”Dz.Zanders - 2
7. Z/s”Jaunozolnieki”Jankovičs - 3
8. Z/s „Bentoss”J.Krastiņš - 3
9. Z/s „Stiebri”H.Kukurs - 2
10.Z/s „Renga”V.Pogodins - 2
11.Z/s „Brīvā kaija”M.Miezītis - 3
12. Aigars Bērziņš - 1
13. Juris Janītis - 1
14. Ilgonis Lapsa - 1
15. Danis Stīpnieks - 1
16. Māris Miezītis - 1
17. Andrejs Gūtmanis - 1
18. Armīns Bojadzējans - 1
19. Aleksandrs Pavlovskis - 1
20. Ingus Konstants - 1
21. Guntis Bērziņš - 1
22. Aigars Tīrumnieks - 1
                                  Kopā    -       35
              Ainaž i                                                  
1. IK „ Zaļā laiviņa”A.Liepiņš - 2
2. IK „Zāmi”R.Staškuns - 6

                                          Kopā   - 8 tīkli               
       Pavisam kopā -  143 zivju tīkli  

Reņģu tīkli: limits 27



            Salacgrīva:
1. IK „Aļģes”J.Krūmiņš - 5
2. Zv/s „ABI PLUSS”B.Šrenks – 2
3. IK „UlDIS K”Ķepiņš - 1
4. Zv/s „Bute”V.Šrenks - 2
5. IK „S.G.A.”G.Sigajevs - 1
6. SIA „Baņķis”K.Kleins. - 1
7. Zv/s”Salacas zivtiņa”Ķirsis - 1
8. IK”SĒRE” O.Sumčenko - 1
9. IK”Šļakatas”Reinholds - 1
                                                
             Kopā - 15 reņģu tīkli
     
 Liepupe:
1.Z/s „Migliņas”Z.Muižnieks - 1
2. Z/s „Zītari”Dz.Zanders - 1
3. Zv/s”Grīņi”J.Brakovskis - 1
4. Zv/s”Jaunozolnieki” - 1
5.Zv/s”Āmis”A.Sokolovskis - 2
6. Z/s „Bentoss”” J.Krastiņš - 1
7. Z/s „Renga”V.Pogodins - 1
8. Zv/s „Brīvā kaija”M.Miezītis - 2
              Kopā  - 10 reņģu tīkli  
Pavisam kopā                  -   25 reņģu tīkli     
                           

Zivju murdi: limits 56

Salacgrīva:
1. IK „Aļģes”J.Krūmiņš - 2
2. Zv/s „Halzes”M.Krūmiņš - 3
3. IK „Kuivīžkrasts”A.Skuja - 2
4. SIA „Banķis”Kleins - 6
5. Zv/s „Bute” V.Šrenks - 2
6. Zv/s „Salacas zivtiņa”Ķirsis - 4
7. IK „S.G.A.”Sigajevs - 2
8. SIA „TURSIS”N.Strazdiņš     - 1
9. Z/s”Abi Pluss”B.Šrenks - 1
10. IK’J.A.N.K.I.” Koluškins - 1
11. IK”Alnis Menniks” - 2
12. Z/s”Rhodeus”V.Celmiņš - 1
13. SIA „Šoneris”Ivanovs - 2
14. IK„Salacgrīvas vilnīši” - 2

           Kopā - 31 zivju murdi
      Liepupe:
1. Z/s „Zītari” Dz.Zanders - 1
2. Zv/s „Grīņi”J.Brakovskis - 1
3. Z/s „Bentoss”J.Krastiņš - 1
4..Zv/s „Renga”V.Pogonin - 1

Kopā   - 4 zivju murdi
      Ainaž i:
1. IK „Zāmi”R.Staškuns - 1  zivju murdi
                 Pavisam kopā   - 36 zivju murdi

Zivju āķi: limits 7500



            Salacgrīva
1. IK „Aļģes” J.Krūmiņš - 100
2. IK „Marsiks”M.Bahmanis - 100
3. IK „S.G.A.”Sigajevs - 100
4. Jānis Cīrulis - 100
5. Romāns Krišjānis - 100
6. Juris Zēģelis - 100
7. Aldis Sergejevs - 100
8. Rihards Šiliņš - 100
9. Andris Nordens - 50
                                  Kopā:- 850 zivju āķi

Liepupe
1.Zv/s „Grīņi” J Brakovskis - 100
2.Zv/s „Zītari”Dz.Zanders - 100
3. Dans Stīpnieks - 100
4. Baiba Pētersone - 100
5.SAI NAMS ĢETRUDE A.Sudrabs     -  100
6. Roberts Grasis - 150
7. Arnis Bērzkalns - 100

Kopā -  750 zivju āķi
Ainaž i
1. Ludis Jēkabsons - 100
2. Vladimirs Brīvība - 100
3. IK „ Zaļā laiviņa”A.Liepiņš     - 100
4. Harijs Bērziņš             - 150
5. Jānis Holms - 100
6. Jānis Apiņš - 100
7. Georgs Breijers - 100
8. Vilnis Rebāns - 100
9. Dainis Skurulis - 100
10.Arnolds Miljons - 100

                                    Kopā   -1050 zivju āķi
                              Pavisam kopā      - 2650 zivju āķi
      
Lucīšu murdi: limits 85

       Salacgrīvā
1. IK’Džulis” J.Žideļunas - 1
2. IK „J.A.N.K.I.” Koluškins - 1
3. IK „Aļģes”J.Krūmiņš - 3
4. Zv/s „Halzes”M.Krūmiņš - 2
5. IK „Alnis Menniks” - 1
6. IK „Sļakatas”J.Reinholds - 1
7. Zv/s „ABI PLUSS”B.Šrenks - 1
8. Zv/s „Bute”V.Šrenks - 5
9. SIA „Baņķis”Kleins - 1
10. Andris Nordens - 1

                                                  Kopā - 17 lucīšu murdi
       Liepupe
      1. IK „Gobulauki”J.Rakuzovs      - 1
      2.Uldis Kukurs - 1



      3. Zv/s „ Āmis”Sokolovskis - 1
      4. Z/s „Bentoss” J.Krastiņš - 1
      5. Dans Stīpnieks - 1
      6. Z/s „Brīvā kaija” M.Miezītis - 2
      7. Z/s „Jaunozolnieki”Jankovičs  - 1
      8.Arnis Bērzkalns - 1
     9. Roberts Grasis - 1

Kopā   - 10 lucīšu murdi
      Ainaž i
     1. Jānis Apiņš - 1
     2. Vladimirs Brīvība - 1

Kopā   - 2 lucīšu murdi
                                   Pavisam kopā  - 29 lucīšu murdi
           
 Sīkzivju murds : limits 1

1. IK „Aļģes”J.Krūminš – 1

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2011.gada 1.aprīlim. Pēc 1.aprīļa 
„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un  izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 
saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību.

3. Noteikt gada nomas maksu:
                                    Reņģu stāvvadam         Ls 100,-
                                    Zivju murdam                Ls 60,-
                                    100 zivju āķiem             Ls 10,-
                                    Reņģu tīklam                Ls  5,-
                                    Lucīšu murdam             Ls 15,-
                                    Zivju tīklam                  Ls 30,-

Sīkzivju murds              Ls  60,-

Lēmums Nr. 674.

20. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecībai „GRĪŅI”

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Zv/s „GRĪŅI” īpašnieka Jāņa Brakovska 2010.gada 
28.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/633), ar lūgumu atļaut noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar 2011.gadu uz pieciem gadiem.

2.  Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 
Zv/s „GRĪŅI” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas apliecības 
kopija (izdota 14.06.2010.); reģistrācijas Nr. 44101036718; Zv/s „GRĪŅI” speciālā atļauja 
(izdot 2010.gada 17.augustā) un informācija par plānotajiem zvejas apjomiem, zvejas vietu un 
zvejas rīkiem.

3. Zv/s „GRĪŅI” īpašnieka Jāņa Brakovska iesniegums un tam pievienotie dokumenti tika izskatīti 
2010.gada 15.decembra attīstības komitejas sēdē.

4. Pamatojoties uz 2010.gada 10.novembra attīstības komitejas sēdes atzinumu un „Zvejniecības 
likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



5. Noslēgt uz pieciem gadiem ar 2011.gada 3.janvāri Zvejnieku saimniecībai “GRĪŅI” (Liepupes 
pagastā „Grīņi”” reģ. Nr.44101036718) rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu 
komercdarbībai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Lēmums Nr. 675. Pielikums un administratīvais akts uz 4 lp. pievienots protokolam.

21. §
Par nosaukuma un adreses „Millas” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā 

Liepupes pagastā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu 
un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai pašvaldības dome 
piešķir, maina vai likvidē nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6660 008 0059, kas sastāv no zemes 
gabala 0,2784 ha platībā un ēkām nosaukumu un adresi: Millas, Jelgavkrasti, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads. 

Lēmums Nr. 676. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

22. §
Par adrešu maiņu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes 
atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 
ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt adreses zemes vienībām Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā ar 
kadastra apzīmējumiem:
1.1. 6660 003 0208 un ēkām no „Dzērvītes” uz adresi: Liepu iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.2. 6660 003 0280 no „Jaunaustrumi” uz adresi: Liedaga iela 43A, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.3. 6660 003 0508 no „Pērles” uz adresi: Jūras iela 29A, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
1.4. 6660 003 0019 no „Pļavas” uz adresi: Liedaga iela 21, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads.
2. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0223 un uz tā esošajām 
ēkām no „Birztaliņas”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Birztaliņas, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
3. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 001 0028 un uz tā esošajām 
ēkām no „Cepļi”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Cepļi, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.
4. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0182 un uz tā esošajām 
ēkām no „Kalniņi”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Kalniņi, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
5. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 001 0076 un uz tā esošajām 
ēkām no „Krastiņi”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Krastiņi, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.



6. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0015 un uz tā esošajām 
ēkām no „Ziedulejas”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Ziedlejas, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
7. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0047 un uz tā esošajām 
ēkām no „Zuši”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Zuši, Liepupes 
pagasts, Salacgrīvas novads.
8. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0019 no „Mārītes”, Tūja, 
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Mārītes, Lembuži, Liepupes pagasts, 
Salacgrīvas novads.
9. Likvidēt Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā adreses: „D Sektors 65” un 
„Knapīši”.

Lēmums Nr. 677. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

23. §
Par platības precizēšanu zemes gabalam „Strautiņi” Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā

Pamatojoties uz SIA „Limbažu mērniecības birojs” 2010.gada 13.decembrī Salacgrīvas novada 
domē saņemto iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/915) par zemes gabala Salacgrīvas novadā Liepupes 
pagastā „Strautiņi” faktisko platību un Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu 
C05037109, kas likumīgā spēkā stājies 2010.gada 14.jūnijā un saskaņā ar Salacgrīvas novada 
domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma 
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā 
uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir 
mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu 
pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu 
par zemes platības precizēšanu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, 
G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Precizēt zemes gabala Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā „Strautiņi” (kadastra 
apzīmējums 6660 012 0065) faktisko platību un noteikt – 18,27 ha, saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 678. Pielikums un administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.

24. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, 

Liepupes pagastā, Tūjas ciemā

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr.553 „Par 
nosaukumu un adrešu piešķiršanu ielām Liepupes pagastā Tūjas ciemā” un Salacgrīvas novada 
domes Attīstības komitejas 2010.gada 15.decembra sēdes atzinumu, kā arī pamatojoties uz 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. un 16.punktu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Noteikt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā ar kadastra 
apzīmējumu 6660 003 0443 „Lielā Vētraines iela” 0,07 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1101.
2. Noteikt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Tūjas ciemā „Rīgas iela” 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1101.



Lēmums Nr. 679.

25. §
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novadā

1. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 01.11.2010. vēstuli Nr.2-
04-V/826 (Reģ.Nr.3-11/1104), Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas un Ainažu pilsētās.
2. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23. punktu, 
kurā ir noteikts, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas 
plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi 
nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas 
plānotajai izmantošanai, pašvaldība ir tiesīga noteikt un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši detālplānojumam vai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktajai zemes vai būves izmantošanai, bet ja nav uzsākta 
zemes vai būves izmantošana vai arī zemes vienība pēc platības un infrastruktūras neatbilst apbūves 
noteikumos noteiktajām apbūves prasībām pēc pašreizējās izmantošanas.

3. Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 23.3 punktu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2010. 
gada 15. decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, 
Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes gabaliem Salacgrīvas novadā, 
Salacgrīvas un Ainažu pilsētās atbilstoši sekojošam sarakstam:  

Nr. Nekustamā 
īpašuma 
kadastra 
numurs

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums

Zemes gabala lietošanas mērķis NĪLM 
kods

Zemes 
lietojuma 

platība 
kv.m.

1 66050010003 66050010003 Lauksaimniecības zeme 0101 43109

2 66050010053 66050010053 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 580

3 66050010060 66050010062 Lauksaimniecības zeme 0101 2739

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 31854 66050010065 66050010064

Lauksaimniecības zeme 0101 62119

5 66050010066 66050010066 Lauksaimniecības zeme 0101 88963

6 66050010074 66050010074 Lauksaimniecības zeme 0101 42872

7 66050010075 66050010075 Lauksaimniecības zeme 0101 40876

8 66050010076 66050010076 Lauksaimniecības zeme 0101 83703

9 66050010119 66050010119 Lauksaimniecības zeme 0101 1293

10 66050020024 66050010054 Lauksaimniecības zeme 0101 153476

11 66050020024 66050020024 Lauksaimniecības zeme 0101 51827

12 66050020044 66050030070 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 5340

13 66050020057 66050020057 Lauksaimniecības zeme 0101 14348

14 66050020057 66050020113 Lauksaimniecības zeme 0101 1288

15 66050020073 66050020073 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5220

16 66050020076 66050020076 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3075

17 66050020106 66050020106 Lauksaimniecības zeme 0101 1497

18 66050020109 66050020109 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 874

19 66050020112 66050020112 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1758

20 66050020116 66050020116 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1096

Reliģisko organizāciju ēku apbūve 0905 464121 66050030028 66050030028

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu      
māju apbūve

0701 4588



Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 32210

22 66050030029 66050030029 Lauksaimniecības zeme 0101 2700

23 66050030030 66050030030 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5332

24 66050030032 66050030032 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1243

25 66050030047 66050030047 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1231

26 66050040005 66050040005 Lauksaimniecības zeme 0101 7801

27 66050040008 66050040008 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu      
māju apbūve

0701 10216

28 66050040020 66050040020 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8939

29 66050040022 66050050036 Lauksaimniecības zeme 0101 9807

30 66050040023 66050040023 Lauksaimniecības zeme 0101 6060

31 66050040038 66050040038 Lauksaimniecības zeme 0101 39077

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2350

Mežsaimniecības zeme 0201 12677

32 66050040039 66050040039

Lauksaimniecības zeme 0101 8277

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 713033 66050040041 66050040041

Mežsaimniecības zeme 0201 4277

34 66050050001 66050050001 Lauksaimniecības zeme 0101 14125

35 66050050002 66050050002 Lauksaimniecības zeme 0101 9964

36 66050050004 66050050004 Lauksaimniecības zeme 0101 5131

37 66050050005 66050050005 Lauksaimniecības zeme 0101 773

38 66050050006 66050050006 Lauksaimniecības zeme 0101 5725

39 66050050008 66050050008 Lauksaimniecības zeme 0101 4779

40 66050050009 66050050009 Lauksaimniecības zeme 0101 4779

41 66050050013 66050050013 Lauksaimniecības zeme 0101 6024

42 66050050020 66050050020 Lauksaimniecības zeme 0101 2749

43 66050050021 66050050021 Lauksaimniecības zeme 0101 8364

44 66050050023 66050050023 Lauksaimniecības zeme 0101 13451

45 66050050024 66050050024 Lauksaimniecības zeme 0101 9976

46 66050050025 66050050025 Lauksaimniecības zeme 0101 11042

47 66050050039 66050050039 Lauksaimniecības zeme 0101 5131

48 66050060002 66050060002 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 9471

Mežsaimniecības zeme 0201 1100049 66050060036 66050060036

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 10691

Mežsaimniecības zeme 0201 227050 66050060038 66050060038

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 10472

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 30846

Mežsaimniecības zeme 0201 4181

51 66050060042 66050060042

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 12804

52 66050060044 66050020059 Lauksaimniecības zeme 0101 13328

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 304453 66050060046 66050060046

Mežsaimniecības zeme 0201 1860

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 323454 66050060047 66050060047

Mežsaimniecības zeme 0201 2147

55 66050060068 66050060068 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8392

56 66050060070 66050060071 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 11647

57 66050070011 66050070011 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 13458

58 66050070017 66050070031 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 556

59 66150010019 66150020022 Lauksaimniecības zeme 0101 2945

60 66150020001 66150020001 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 10713

61 66150020002 66150020002 Lauksaimniecības zeme 0101 16627

62 66150020003 66150020003 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8641

63 66150020004 66150020004 Mežsaimniecības zeme 0201 51753

64 66150020004 66150020006 Lauksaimniecības zeme 0101 26602

65 66150020005 66150020005 Mežsaimniecības zeme 0201 15216

66 66150020009 66150020020 Lauksaimniecības zeme 0101 5139

67 66150020009 66150020146 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 324



Mežsaimniecības zeme 0201 444868 66150020017 66150020017

Lauksaimniecības zeme 0101 39526

69 66150020017 66150020018 Lauksaimniecības zeme 0101 13526

70 66150020018 66150020157 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2103

71 66150020021 66150020021 Lauksaimniecības zeme 0101 9790

72 66150020023 66150020023 Lauksaimniecības zeme 0101 10183

73 66150020025 66150020025 Lauksaimniecības zeme 0101 4090

74 66150020026 66150020026 Lauksaimniecības zeme 0101 12663

75 66150020028 66150020028 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5337

76 66150020030 66150020030 Lauksaimniecības zeme 0101 7309

Mežsaimniecības zeme 0201 658077 66150020032 66150020032

Lauksaimniecības zeme 0101 43443

78 66150020032 66150020034 Lauksaimniecības zeme 0101 8321

Mežsaimniecības zeme 0201 12190

Lauksaimniecības zeme 0101 17575

79 66150020033 66150020033

Fizisko un juridisko personu īpašumā 
esošo ūdeņu teritorija

0302 6944

80 66150020034 66150020102 Lauksaimniecības zeme 0101 741

81 66150020034 66150020104 Lauksaimniecības zeme 0101 9157

82 66150020035 66150020035 Lauksaimniecības zeme 0101 343048

83 66150020037 66150020037 Lauksaimniecības zeme 0101 59509

84 66150020037 66150020038 Lauksaimniecības zeme 0101 57590

85 66150020039 66150020039 Lauksaimniecības zeme 0101 83009

86 66150020040 66150020040 Lauksaimniecības zeme 0101 105370

87 66150020046 66150020046 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3842

88 66150020050 66150020050 Lauksaimniecības zeme 0101 46976

89 66150020051 66150020051 Mežsaimniecības zeme 0201 30373

Lauksaimniecības zeme 0101 1980590 66150020052 66150020052

Mežsaimniecības zeme 0201 36111

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 664091 66150020053 66150020053

Lauksaimniecības zeme 0101 22992

92 66150020054 66150020054 Lauksaimniecības zeme 0101 17075

93 66150020055 66150020166 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1201

94 66150020056 66150020056 Lauksaimniecības zeme 0101 13005

95 66150020057 66150020057 Lauksaimniecības zeme 0101 10978

96 66150020058 66150020058 Lauksaimniecības zeme 0101 14357

Lauksaimniecības zeme 0101 34134

Mežsaimniecības zeme 0201 46336

97 66150020062 66150020062

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4320

98 66150020062 66150020063 Lauksaimniecības zeme 0101 20788

99 66150020063 66150020167 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1202

100 66150020066 66150020066 Lauksaimniecības zeme 0101 11790

Lauksaimniecības zeme 0101 3039101 66150020068 66150020068

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 5195

102 66150020069 66150020069 Lauksaimniecības zeme 0101 7433

103 66150020070 66150020070 Lauksaimniecības zeme 0101 9154

Lauksaimniecības zeme 0101 7983104 66150020071 66150020071

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2220

Lauksaimniecības zeme 0101 6632105 66150020072 66150020072

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2260

Lauksaimniecības zeme 0101 4973106 66150020073 66150020073

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 10165

107 66150020075 66150020075 Lauksaimniecības zeme 0101 6782

Lauksaimniecības zeme 0101 33418108 66150020075 66150020076

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1585



109 66150020076 66150020164 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1201

110 66150020077 66150020077 Lauksaimniecības zeme 0101 7743

111 66150020078 66150020078 Lauksaimniecības zeme 0101 1714

112 66150020079 66150020079 Lauksaimniecības zeme 0101 11957

113 66150020081 66150020081 Lauksaimniecības zeme 0101 10234

114 66150020082 66150020082 Lauksaimniecības zeme 0101 14500

115 66150020082 66150020152 Lauksaimniecības zeme 0101 14000

116 66150020082 66150020173 Lauksaimniecības zeme 0101 21200

117 66150020085 66150020085 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 7139

118 66150020086 66150020086 Lauksaimniecības zeme 0101 6998

119 66150020087 66150020087 Lauksaimniecības zeme 0101 8167

120 66150020088 66150020088 Lauksaimniecības zeme 0101 36802

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 43817121 66150020090 66150020090

Fizisko un juridisko personu īpašumā 
esošo ūdeņu teritorija

0302 16253

122 66150020091 66150020091 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 27100

123 66150020092 66150020092 Lauksaimniecības zeme 0101 10468

124 66150020093 66150020093 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8840

125 66150020094 66150020163 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1206

126 66150020098 66150020098 Lauksaimniecības zeme 0101 6000

Lauksaimniecības zeme 0101 10260127 66150020099 66150020099

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2340

128 66150020100 66150020100 Lauksaimniecības zeme 0101 12565

129 66150020101 66150020101 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3724

130 66150020103 66150020103 Lauksaimniecības zeme 0101 19800

131 66150020104 66150020160 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2157

132 66150020105 66150020162 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1202

133 66150020109 66150020159 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3018

134 66150020112 66150020112 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3787

135 66150020119 66150020119 Lauksaimniecības zeme 0101 36786

136 66150020120 66150020120 Lauksaimniecības zeme 0101 36799

137 66150020121 66150020121 Lauksaimniecības zeme 0101 7092

138 66150020122 66150020122 Lauksaimniecības zeme 0101 31608

139 66150020122 66150020123 Lauksaimniecības zeme 0101 5201

140 66150020126 66150020126 Lauksaimniecības zeme 0101 10953

141 66150020129 66150020129 Lauksaimniecības zeme 0101 33438

142 66150020130 66150020161 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1487

143 66150020132 66150020165 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1201

144 66150020133 66150020171 Lauksaimniecības zeme 0101 11485

145 66150020133 66150020172 Lauksaimniecības zeme 0101 7552

146 66150020134 66150020169 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3000

147 66150020136 66150020136 Lauksaimniecības zeme 0101 1425

148 66150020137 66150020137 Lauksaimniecības zeme 0101 1422

149 66150020138 66150020138 Lauksaimniecības zeme 0101 1423

150 66150020140 66150020044 Lauksaimniecības zeme 0101 15313

151 66150020140 66150020045 Lauksaimniecības zeme 0101 1249

152 66150020140 66150020140 Lauksaimniecības zeme 0101 43786

153 66150020141 66150020141 Lauksaimniecības zeme 0101 40033

154 66150020142 66150020142 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1422

155 66150020143 66150020143 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1206

156 66150020144 66150020144 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1209

157 66150020146 66150020170 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3000

158 66150020147 66150020147 Lauksaimniecības zeme 0101 6657

159 66150020148 66150020148 Lauksaimniecības zeme 0101 834



160 66150020149 66150020149 Lauksaimniecības zeme 0101 889

161 66150020150 66150020150 Mežsaimniecības zeme 0201 27110

162 66150020151 66150020151 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5665

163 66150020153 66150020153 Lauksaimniecības zeme 0101 10628

164 66150020154 66150020154 Lauksaimniecības zeme 0101 13156

165 66150020156 66150020156 Lauksaimniecības zeme 0101 4826

166 66150030042 66150030042 Lauksaimniecības zeme 0101 20000

167 66150030047 66150030047 Lauksaimniecības zeme 0101 5420

168 66150030063 66150030063 Lauksaimniecības zeme 0101 3896

169 66150030068 66150030068 Lauksaimniecības zeme 0101 3921

170 66150030088 66150030088 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3292

171 66150030093 66150030093 Lauksaimniecības zeme 0101 5469

172 66150030097 66150030097 Lauksaimniecības zeme 0101 8983

173 66150030099 66150030099 Lauksaimniecības zeme 0101 5494

174 66150030100 66150030100 Lauksaimniecības zeme 0101 8351

175 66150030101 66150030101 Lauksaimniecības zeme 0101 5176

176 66150030105 66150030105 Lauksaimniecības zeme 0101 5943

177 66150030106 66150030106 Lauksaimniecības zeme 0101 3690

178 66150030107 66150030107 Lauksaimniecības zeme 0101 3683

179 66150030108 66150030108 Lauksaimniecības zeme 0101 7439

180 66150030109 66150030109 Lauksaimniecības zeme 0101 6313

181 66150030110 66150030110 Lauksaimniecības zeme 0101 1900

182 66150030116 66150030116 Lauksaimniecības zeme 0101 157555

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve

1001 74960183 66150030132 66150030132

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 6650

184 66150030145 66150030145 Mežsaimniecības zeme 0201 4883

185 66150030158 66150030158 Lauksaimniecības zeme 0101 542

186 66150030159 66150030159 Lauksaimniecības zeme 0101 2539

187 66150030160 66150030160 Lauksaimniecības zeme 0101 4574

188 66150030161 66150030161 Lauksaimniecības zeme 0101 10460

189 66150040002 66150040002 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 5416

190 66150040041 66150040041 Lauksaimniecības zeme 0101 2778

191 66150040081 66150040081 Lauksaimniecības zeme 0101 15387

192 66150040130 66150040130 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6867

193 66150040131 66150040131 Lauksaimniecības zeme 0101 3977

194 66150040132 66150040132 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 6300

195 66150040134 66150040134 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3281

196 66150040135 66150040135 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 20424

197 66150040145 66150040145 Lauksaimniecības zeme 0101 2653

Lauksaimniecības zeme 0101 7332198 66150040179 66150040179

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2920

199 66150040192 66150040192 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5975

200 66150040193 66150040193 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2402

201 66150040196 66150040196 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 21524

202 66150040198 66150040198 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8650

203 66150040203 66150040203 Lauksaimniecības zeme 0101 294582

204 66150040241 66150040241 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 4026

205 66150040262 66150040262 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 1700

206 66150050030 66150050030 Lauksaimniecības zeme 0101 21742

207 66150050092 66150060047 Lauksaimniecības zeme 0101 1800

208 66150060005 66150060005 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 19930



Lauksaimniecības zeme 0101 44350

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 10930

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 13860209 66150060005 66150060006

Lauksaimniecības zeme 0101 6182

210 66150060005 66150060007 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4681

211 66150060005 66150060008 Lauksaimniecības zeme 0101 128851

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 19350212 66150060007 66150060072

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8884

213 66150060013 66150060013 Lauksaimniecības zeme 0101 7130

214 66150060015 66150060015 Lauksaimniecības zeme 0101 9575

215 66150060016 66150060016 Lauksaimniecības zeme 0101 4741

216 66150060017 66150060017 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4742

217 66150060022 66150060022 Lauksaimniecības zeme 0101 6678

218 66150060023 66150060023 Lauksaimniecības zeme 0101 4605

219 66150060025 66150060025 Lauksaimniecības zeme 0101 5000

220 66150060026 66150060026 Lauksaimniecības zeme 0101 1865

221 66150060029 66150060029 Lauksaimniecības zeme 0101 19421

222 66150060033 66150060033 Lauksaimniecības zeme 0101 1020

223 66150060034 66150060034 Lauksaimniecības zeme 0101 6594

224 66150060040 66150060040 Lauksaimniecības zeme 0101 5000

225 66150060043 66150060043 Lauksaimniecības zeme 0101 17235

226 66150060045 66150060045 Lauksaimniecības zeme 0101 6723

227 66150060048 66150060048 Lauksaimniecības zeme 0101 8014

228 66150060049 66150060049 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4699

229 66150060051 66150060051 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4535

230 66150060052 66150060052 Lauksaimniecības zeme 0101 3287

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 5080231 66150060053 66150060053

Lauksaimniecības zeme 0101 8623

232 66150060054 66150060054 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4636

233 66150060055 66150060055 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 6708

234 66150060056 66150060056 Lauksaimniecības zeme 0101 5535

235 66150060057 66150060057 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 4798

236 66150060058 66150060058 Lauksaimniecības zeme 0101 7555

237 66150060062 66150060062 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5108

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3785238 66150060065 66150060065

Lauksaimniecības zeme 0101 4290

239 66150060066 66150060066 Lauksaimniecības zeme 0101 6539

240 66150060067 66150060067 Lauksaimniecības zeme 0101 10617

241 66150060068 66150060068 Lauksaimniecības zeme 0101 4971

242 66150060068 66150060136 Lauksaimniecības zeme 0101 1187

243 66150060069 66150060069 Lauksaimniecības zeme 0101 4895

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4490244 66150060073 66150060070

Lauksaimniecības zeme 0101 19071

245 66150060073 66150060071 Lauksaimniecības zeme 0101 10490

246 66150060074 66150060074 Lauksaimniecības zeme 0101 5924

247 66150060075 66150060075 Lauksaimniecības zeme 0101 8663

248 66150060077 66150060077 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4865

249 66150060078 66150060078 Lauksaimniecības zeme 0101 7690

250 66150060080 66150060080 Lauksaimniecības zeme 0101 9815

251 66150060082 66150060082 Lauksaimniecības zeme 0101 8532

252 66150060084 66150060084 Lauksaimniecības zeme 0101 8917

253 66150060085 66150060085 Lauksaimniecības zeme 0101 31446

254 66150060086 66150060086 Lauksaimniecības zeme 0101 16615



Mežsaimniecības zeme 0201 8746255 66150060095 66150060095

Lauksaimniecības zeme 0101 21254

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2870256 66150060098 66150060098

Lauksaimniecības zeme 0101 7782

257 66150060111 66150060111 Lauksaimniecības zeme 0101 2668

258 66150060113 66150060113 Lauksaimniecības zeme 0101 4884

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 4800259 66150060114 66150060114

Lauksaimniecības zeme 0101 3126

260 66150060115 66150060115 Lauksaimniecības zeme 0101 1646

261 66150060127 66150060127 Lauksaimniecības zeme 0101 627

262 66150060128 66150060128 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3298

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 19920263 66150060128 66150060134

Lauksaimniecības zeme 0101 21444

264 66150060132 66150060132 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1200

265 66150060137 66150060137 Lauksaimniecības zeme 0101 1376

266 66150060138 66150060138 Lauksaimniecības zeme 0101 3394

267 66150060139 66150060139 Lauksaimniecības zeme 0101 12719

268 66150060147 66150060147 Lauksaimniecības zeme 0101 12777

269 66150060151 66150060151 Lauksaimniecības zeme 0101 2420

270 66150060152 66150060152 Lauksaimniecības zeme 0101 696

271 66150060154 66150060154 Lauksaimniecības zeme 0101 6515

272 66150060156 66150060156 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem

0502 12416

273 66150060170 66150060170 Lauksaimniecības zeme 0101 3257

274 66150060172 66150060172 Lauksaimniecības zeme 0101 5522

275 66150060173 66150060173 Lauksaimniecības zeme 0101 2299

276 66150060174 66150060174 Lauksaimniecības zeme 0101 334

Mežsaimniecības zeme 0201 13650

Lauksaimniecības zeme 0101 58270

277 66150070084 66150070084

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8000

Mežsaimniecības zeme 0201 2979

Lauksaimniecības zeme 0101 12062

278 66150070167 66150070167

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 4000

279 66150080004 66150080004 Lauksaimniecības zeme 0101 14202

280 66150080007 66150080007 Lauksaimniecības zeme 0101 10752

281 66150080008 66150060097 Lauksaimniecības zeme 0101 4839

282 66150080008 66150080008 Lauksaimniecības zeme 0101 9854

283 66150080012 66150080012 Lauksaimniecības zeme 0101 32360

284 66150080013 66150080013 Lauksaimniecības zeme 0101 4310

285 66150080018 66150080018 Lauksaimniecības zeme 0101 28343

286 66150080020 66150080020 Lauksaimniecības zeme 0101 12104

287 66150080021 66150080021 Lauksaimniecības zeme 0101 11400

288 66150100003 66150060039 Lauksaimniecības zeme 0101 31550

289 66150100003 66150100003 Lauksaimniecības zeme 0101 73330

290 66150100003 66150100004 Lauksaimniecības zeme 0101 137450

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6631291 66150100036 66150100139

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 6081

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 3146

Mežsaimniecības zeme 0201 1479

292 66150100047 66150100047

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 9575

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 9383

Mežsaimniecības zeme 0201 10265

293 66150100049 66150100049

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 36931

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 2790294 66150100050 66150100050

Mežsaimniecības zeme 0201 18200



Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 42510

Mežsaimniecības zeme 0201 9715295 66150100051 66150100051

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 20440

296 66150100053 66150100053 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8410

Mežsaimniecības zeme 0201 1836

Lauksaimniecības zeme 0101 21854

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 6085

297 66150100059 66150100059

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6320

Mežsaimniecības zeme 0201 31000298 66150100060 66150100060

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8600

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 8804

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 5826

299 66150100061 66150100061

Lauksaimniecības zeme 0101 28377

Lauksaimniecības zeme 0101 12913300 66150100062 66150100062

Mežsaimniecības zeme 0201 42450

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 7228

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 52809

301 66150100063 66150100063

Mežsaimniecības zeme 0201 43000

302 66150100063 66150100064 Lauksaimniecības zeme 0101 16156

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 9476

Mežsaimniecības zeme 0201 2605

303 66150100070 66150100070

Lauksaimniecības zeme 0101 2119

Mežsaimniecības zeme 0201 8653304 66150100073 66150100073

Lauksaimniecības zeme 0101 70734

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 9301

Mežsaimniecības zeme 0201 1319

305 66150100074 66150100074

Lauksaimniecības zeme 0101 14843

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1708306 66150100074 66150100075

Mežsaimniecības zeme 0201 2042

307 66150100095 66150100095 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 8177

Komercdarbības objektu apbūve 0801 126100

Jūras ostas apbūve 1107 131260

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve

1001 21540

Noliktavu apbūve 1002 10900

308 66150100113 66150100113

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 20000

Mežsaimniecības zeme 0201 11536309 66150100118 66150100118

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 9855

310 66150100129 66150100129 Lauksaimniecības zeme 0101 10021

Mežsaimniecības zeme 0201 13073311 66150100130 66150100130

Lauksaimniecības zeme 0101 1401

Mežsaimniecības zeme 0201 4203312 66150100134 66150100134

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6762

313 66150100134 66150100135 Lauksaimniecības zeme 0101 635

Mežsaimniecības zeme 0201 1491314 66150100136 66150100136

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6595

315 66150100136 66150100137 Lauksaimniecības zeme 0101 3514

316 66150100138 66150100138 Lauksaimniecības zeme 0101 2700

317 66150100141 66150100141 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 6642

318 66150100142 66150100142 Lauksaimniecības zeme 0101 6559

319 66150100143 66150100143 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 10076

Mežsaimniecības zeme 0201 3196320 66150100144 66150100144

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 8776

321 66150100145 66150100145 Lauksaimniecības zeme 0101 5300

Mežsaimniecības zeme 0201 5975322 66150100147 66150100147

Lauksaimniecības zeme 0101 154025

323 66150100148 66150100068 Mežsaimniecības zeme 0201 9412



324 66150100148 66150100148 Lauksaimniecības zeme 0101 47799

325 66150100153 66150100153 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

326 66150100154 66150100154 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

327 66150100155 66150100155 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

328 66150100156 66150100156 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

329 66150100157 66150100157 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

330 66150100158 66150100158 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

331 66150100159 66150100159 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

332 66150100160 66150100160 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

333 66150100161 66150100161 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 0501 1777

Mežsaimniecības zeme 0201 12086334 66150100162 66150100162

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 0202 23655

335 66150100171 66150100171 Lauksaimniecības zeme 0101 5635

336 66150100172 66150100172 Lauksaimniecības zeme 0101 15000

337 66150040225 66150040225 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 1223

Lēmums Nr. 680. Pielikums un administratīvais akts uz 13 lp. pievienots protokolam.

26. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresācijas un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā

Izskatījusi 2010.gada 3.decembra SIA „Lipsbergs” iesniegumu (Reģ. Nr. 3-16.1/904), par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Sildārziņi” Salacgrivas pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr.6672 005 0137), atbilstoši 
11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 12. 
punktam, Latvijas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, saskaņā ar Salacgrīvas novada 
Attīstības komitejas 2010.gada 15. decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sildārziņi” Salacgrīvas pag., 
Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6672 005 0137). 
2. Piešķirt nekustamā īpašuma „Sildārziņi” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6672 005 
0137) sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 6.60 ha platībā (platība precizējama pēc 
zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi 
„Sildārziņi” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķa kods 0101.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma „Sildārziņi” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6672 005 
0137) sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 27.7 ha platībā (platība precizējama pēc 
zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu „Silmeži” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas 
nov., un noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

lauksaimniecības zeme(NĪL kods 0101) 5.6   ha platībā 
meža zeme (NĪL kods 0201) 22.1 ha platībā.

Lēmums Nr. 681. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

27. §
Par detālplānojuma "Cielaviņas" Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads apstiprināšanu

Izskatījusi IK "Juris Rubiķis" izstrādāto un iesniegto detālplānojuma "Cielaviņas" (kad. Nr. 
6660 003 0220) Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., pirmo redakciju un detālplānojuma 
vadītāja Gunta Kārkliņa (personas kods 010164-11766) ziņojumu, pamatojoties uz Teritorijas 
plānošanas likuma pārejas noteikumu 14. punktu, 6.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās 



pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78. punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada Attīstības 
komitejas 2010.g. 14. jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu "Cielaviņas" (kad. Nr. 6660 003 0220) Tūja, Liepupes pag., 
Salacgrīvas nov.

2. Izdot detālplānojuma "Cielaviņas" (kad. Nr. 6660 003 0220) Tūja, Liepupes pag., 
Salacgrīvas nov. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Salacgrīvas 
novada domes saistošos noteikumus Nr. DL-04/2010.

3. Piešķirt detālplānojumā paredzētajiem zemes gabaliem un uz tiem esošajām ēkām, ja 
tādas ir, sekojošas adreses, kā arī noteikt zemes lietošanas mērķi:

Nr.p.k.
Platība 
m2

Plānotā adrese Zemes lietošanas mērķis

1 2867 Zaķu iela 12, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

2 3512 Zaķu iela 14, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

3 2834 Zaķu iela 12A, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

4 3191 Zaķu iela 12B, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

5 2718 Zaķu iela 12C, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

6 3213 Zaķu iela 16, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

7 3025 Zaķu iela 12D, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

8 3186 Zaķu iela 18, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪL kods 0601)

Lēmums Nr. 682. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

28. §
Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Aināram Kalniņam un Maijai Kalniņai

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi īpašuma Pērnavas ielā [..], Salacgrīvā īpašnieka 
AS Danske Bank pilnvarotās personas bankas darbinieka Dzintara Cīruļa iesniegumu ar lūgumu 
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.Kalniņam, personas kods [..], un D.Kalniņai, jo minētajā 
adresē nedzīvo, līdz ar to ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētiem minētajā adresē. 

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Nekustamā īpašumā Pērnavas ielā [..], Salacgrīvā, ir deklarētas šādas personas A.

Kalniņš, personas kods [..], un M.Kalniņa, personas kods [..].
2.2. īpašums Pērnavas ielā [..], Salacgrīvā ir 2010.gada 10.jūnijā nostiprināts zemesgrāmatā 

uz hipotekārā kreditora- akciju sabiedrības „Danske Bank” vārda.
2.3. 2010.gada 20.oktobrī Salacgrīvas novada domes iedzīvotāju uzskaites un personāla 

lietvede nosūtījusi vēstules A.Kalniņam un M.Kalniņai ar uzaicinājumu nodeklarēt savu patieso 
dzīvesvietu vai ierasties Salacgrīvas novada domē izteikt savu viedokli un nodeklarēt patieso 
dzīvesvietu. Vēstules tika atsūtīta ar paskaidrojumu, ka norādītājā adresē Pērnavas ielā [..], 
Salacgrīvā augstāk minētās personas nedzīvo.

2.4. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otrā daļa, nosaka, ka personai ir 
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā 
uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Savukārt 12.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



2.5. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 4. panta pirmā daļa nosaka, ka   personas 
pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā ir mēneša laikā nodeklarēt jauno dzīvesvietu.

3. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2010.gada 14.aprīļa attīstības komitejas atzinumu, 
un to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot un būt deklarētiem Pērnavas ielā [..], Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novada dome atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, 
G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:

Anulēt A.Kalniņam, personas kods [..], un M.Kalniņai, personas kods [..], ziņas par 
deklarēto dzīves vietu adresē Pērnavas ielā [..], Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums Nr. 683. Pielikums  un administratīvais akts uz 9 lp. pievienots protokolam.

29. §
Par nedzīvojamo telpu „Mežgravās”, Liepupes pagastā iznomāšanu 

„Etnisko tradīciju kopai SKALE”

1. Izskatot biedrības „Etnisko tradīciju kopa SKALE” (reģ. Nr. 40008168553, adrese – „Zaķi”, 
Liepupes pagasts) valdes locekles Sanitas Ozolas 2010.gada 17. decembra iesniegumu ( reģ. Nr. 3-
16.2/919) par nedzīvojamās telpas 9,75 kv.m platībā iznomāšanu instrumentu un tērpu glabāšanai 
pašvaldības nekustamā īpašumā ”Mežgravās”, tika konstatēts :
1.1. Nekustamais īpašums „Mežgravas”, uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000171508.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. LR MK noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt biedrībai „Etnisko tradīciju kopa SKALE” Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Liepupes pagastā „Mežgravās” nedzīvojamās telpas 9,75 kv.m. platībā ēkas 
otrajā stāvā.
2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – instrumentu un tērpu glabāšana.
2.3. Noteikt nomas termiņu 6 (seši) gadi.
2.4. Noteikt nomas maksu Ls 3.68 mēnesī.
2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
3. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pēc apstiprinājuma saņemšanas no Lauku atbalsta 
dienesta par finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai biedrībai „Etnisko tradīciju kopa 
SKALE”, reģ. Nr. 40008168553.

Lēmums Nr. 684. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

30. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]

1. Izskatot [..] 2010.gada 29.novembra iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 29.11.2010. 
Nr.3-16.2/895) par dzīvojamās platības piešķiršanu, sakarā ar izlikšanu no iepriekšējās dzīves 
vietas, kā arī izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 
apstākļus, tika konstatēts, ka: 
1.1. [..] ar 2009.gada 30.aprīļa Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu tiek 
izlikta no dzīvojamās mājas Liepupes pagastā [..], bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.



1.2. Dzīvokļa īpašums „Liepupes skola”-1 (kadastra Nr. 6660 900 0080), Liepupes pagastā ir 
pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 377 1.

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākļus un pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta 
pirmo un otro daļu, 361. pantu 363. pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
5.pantu un 19. pantu, kā arī ņemot vērā to, ka [..] ir otrās grupas invalīde, balstoties uz 2010.gada 
10. decembra Komunālo jautājumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteju, 
2010.gada 15.decembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
 2.1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā [..] (personas kods [..]), piešķirot īres tiesības 
uz dzīvojamo telpu Liepupē, „Liepupes skola - 1” uz dzīvokli ar kopējo platību 26,9 kv.m.
2.2. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas 
Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrā „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”.
2.3. Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūrā „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” slēdzot 
īres līgumu, noteikt līguma termiņu – 6 mēneši.
3.Sakarā ar [..] 2010.gada 22.decebra iesniegumu, kurā viņš atsakās no piešķirtā dzīvokļa „Liepupes 
skola -1”, atcelt 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 539 „Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 
jautājumu risināšanā [.]”.

Lēmums Nr. 685. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

31. §
Par atteikumu izmaksāt [..] kompensāciju par atsavinātajām mantām

1. Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2010.gada 14.oktobra iesniegums (reģ. Salacgrīvas 
novada domē 2010.gada 15.oktobrī Nr. 3-16.1/768) un tam pievienotie dokumenti, ar lūgumu 
Salacgrīvas novada domei saskaņā ar LR Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumiem 
Nr. 443 „Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika 
atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no 
komunistiskā režīma politiskajām represijām”, turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 443, izlemt 
jautājumu par kompensācijas izmaksāšanu par atsavinātajām ēkām – 1 mūra pagrabu, 1 koka pirti, 2 
koka šķūņiem, 1 dzīvojamo māju, 1 klēti, 1 cūku kūti un atsavinātajām mantām – lokomobili un 
kuļmašīnu. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts :

1.1. MK noteikumu Nr. 443 4.punkts nosaka, ka: „Pamats jautājuma izskatīšanai par mantas 
atdošanu vai tās vērtības kompensēšanu ir šo noteikumu 1. un 2.punktā minēto personu pieteikumi, 
kuri iesniedzami attiecīgajai rajona padomei vai republikas pilsētas domei (pēc atsavinātās mantas 
atrašanās vietas uz tās atsavināšanas brīdi)”, un 8.punkts nosaka, ka : „Rajona padome vai 
republikas pilsētas dome izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par mantas atdošanu natūrā vai tās 
vērtības kompensēšanu.” Ņemot vērā to, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 2.pants nosaka, 
ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā, taču MK noteikumos Nr. 443 nav veikti 
grozījumi, un Administratīvā procesa likuma 64.panta otrā daļa pieļauj lēmuma par administratīvā 
akta izdošanas termiņa pagarināšanu, dome LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
lūdza sniegt skaidrojumu par (20.10.2010.vēstule Nr. 3-11/893) par iepriekšminēto Ministru 
kabineta noteikumu piemērošanu. Atbilstoši LR Finanšu ministrijas (22.11.2010. vēstule Nr. 7-3-
01/9667) sniegtajam skaidrojumam, un ņemot vērā to, ka [..] lūdz pieņemt lēmumu par 
atsavinātajām ēkām un mantām, kas uz atsavināšanas brīdi atradās Limbažu apriņķa Vitrupes 
pagasta [..], Salacgrīvas novada domei jāizskata pieteikumu par mantas atdošanu vai tās vērtības 
kompensēšanu, jo [..] atrodas  Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā.

1.2. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 443 5.punktu domei adresētajam pieteikumam  personai 
jāpievieno arhīvu dokumenti par atsavināto mantu un šīs atsavināšanas pamatojums,  Iekšlietu 
ministrijas, prokuratūras vai tiesas dokumentāri apstiprinājumi par paredzētajām politiskajām 
represijām pret konkrēto personu vai ģimeni, citi dokumenti, kas apliecina faktu, ka pret attiecīgo 
personu ir gatavota politiskā represija vai paredzēta tās mantas atsavināšana



[..] iesniegumam pievienojis Latvijas Valsts vēstures arhīva 30.10.2001. izziņu Nr. 5-T-8407 
par nekustamā īpašuma piederību, Latvijas Valsts vēstures arhīva 30.10.2002. izziņu 5-T-439/3 par 
ēkām, Valmieras zonālā valsts arhīva 22.09.2010. izrakstu no Valmieras apriņķa Vitrupes pagasta 
DDP izpildu komitejas 1946.gada 24.jūlija sēdes protokola Nr. 8, 20.11.2001. Valmieras zonālā 
valsts arhīva izziņu Nr. 9.3/T-570-14 par iedzīvotāju sastāvu un ēku piederību, 26.04.2005. 
Valmieras zonālā valsts arhīva izziņu Nr. 9.3/T-344-9, 28.12.1994. izziņu Nr. T-1183-46/4.3, 
09.12.2009. Valmieras zonālā valsts arhīva izziņu Nr. 9.3./T-881-92 par iedzīvotāju sastāvu, ēku 
piederību, inventāru, 05.04.2007. Valmieras zonālā valsts arhīva izziņu Nr.9.3./T-350-4 par 
saimniecības sastāvu un ēku piederību, 30.10.2000. Valmieras zonālā valsts arhīva izziņu Nr. 
9.3./T-462-16 par iedzīvotāju sastāvu un ēku piederību, un citus dokumentus. 

1.3. Ar Limbažu rajona padomes 2005.gada 20.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,1.§) 
nolemts atteikt izmaksāt [..] kompensāciju par atsavinātajām būvēm, lokomobīli un kuļmašīnu. 
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2003.gada 
31.oktobra spriedumu civillietā Nr. C27194602, ar kuru nolemts noraidīts [..] pieteikumu par 
juridiska fakta konstatēšanu par to, ka [..] un [..] ar ģimeni bija spiesti pamest sev piederošās ēkas –
1917.gadā būvēto dzīvojamo māju, 1850.gadā būvēto ēku klēti, 1865.gadā būvēto cūku kūti, 
1880.gadā būvēto siena šķūni un nodot lietošanā kooperatīvam lokomobīli un kuļmašīnu, izvairoties 
no komunistiskā režīma politiskajām represijām. Minētais spriedums stājies likumīgā spēkā un nav 
atcelts. [..] nav pārsūdzējis Limbažu rajona padomes 2005.gada 20.janvāra lēmumu (protokols 
Nr.1,1.§). Ar 2010.gada 15.marta LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmumu noraidīts [..] 
pieteikums par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2003.gada 31.oktobra sprieduma 
atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

1.4.Limbažu rajona padome 2008.gada 18.decembrī, izskatot [..] iesniegumu, ar lūgumu 
atkārtoti izskatīt jautājumu par kompensācijas saņemšanu par atsavinātajām ēkām (mūra pagrabu, 
koka pirti, 2 koka šķūņiem, dzīvojamo māju, klēti, cūku kūti), lokomobili un kuļmašīnu, nolēmusi 
atteikt [..], personas kods [..], izmaksāt kompensāciju par atsavinātajām ēkām, lokomobīli un 
kuļmašīnu. Limbažu rajona padomes lēmums ir pārsūdzēts Administratīvās rajona tiesas Valmieras 
tiesu namā. Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. A42720309, 
ar kuru noraidīts [..] pieteikums, stājies spēkā 2010.gada 12. janvārī. 

1.5. [..] iesniegumā min, ka viņam ir liegtas tiesības saņemt kompensāciju par 7 ēkām, 
grabmašīnu, 1 pļaujmašīnu, vietējo mašīnu, lokomobili un kuļmašīnu,  pamatojoties uz to, ka 
Limbažu rajona padomē ir veikts viltojums arhīva izziņās Nr. T-1183-46/4.3  un atkārtoti 
iesniegtajā izziņā Nr. 9.3./T-462-16, ko apliecinot izziņa Nr. 9.3./T-881-92 un izziņa Nr.9.3./T-350-
4, Nr. 9.3/T-344-9. Domes kompetencē neietilpst dokumentu ekspertīzes veikšana ar nolūku 
konstatēt dokumenta viltojumu, šiem nolūkiem Latvijas Republikā ir izveidotas tiesībsargājošās 
iestādes. Kā arī  nav pieņemts spriedums krimināllietā par viltotiem rakstveida pierādījumiem. Bez 
tam, iepazīstoties ar lietas materiāliem tika konstatēts, ka 09.12.2009. Valmieras zonālā valsts 
arhīva izziņa Nr. 9.3./T-881-92 par iedzīvotāju sastāvu, ēku piederību, inventāru, 05.04.2007. 
Valmieras zonālā valsts arhīva izziņa Nr.9.3./T-350-4 par saimniecības sastāvu un ēku piederību, 
26.04.2005. Valmieras zonālā valsts arhīva izziņa Nr. 9.3/T-344-9 satur analogu informāciju jau ar 
lietā esošajām izziņām, uz kuru pamata pieņemti iepriekš minētie lēmumi, kā arī tiesas spriedumi. 
Bez tam, kā norādīts Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 21.decembra spriedumā lietā Nr. 
A42720309 : „[17] Tiesas sēdē pieteicējs norādīja par iestādes patvaļīgi veiktajiem labojumiem 
1994.gada 28.decembra izziņā Nr. T-1183-46/4.3. Izvērtējot minēto dokumentu, tiesa konstatē, ka 
dokumentā redzami ar zīmuli izdarītas atzīmes, kas nav atrunāti kā labojumi dokumentā. Minētās 
atzīmes, kas tiesas ieskatā šāda atzīmes nevar ietekmēt minētā dokumenta saturu.” 

1.6. Iepazīstoties ar Limbažu novada pašvaldības arhīvā atrodošās Limbažu rajona padomes 
materiāliem [..] iesniegumā par kompensācijas izmaksu par ēkām un mantu Vitrupes pagasta [..]
(lieta Nr. 721, 722 no 2001.gada līdz 2009.gadam), tika konstatēts, ka Limbažu novada pašvaldības 
arhīvā atrodošās lietas materiālos ir analogu informāciju saturoša dokumentācija, ko [..] pievienojis 
Salacgrīvas novada domē iesniegtajam iesniegumam. 

2. [..] tika uzaicināts uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 15.decembra finanšu 
komitejas sēdi. Persona nav ieradusies uz komitejas sēdi. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto tika konstatēts, ka nav mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie 
apstākļi, kas bijuši par pamatu Limbažu rajona padomes 2008.gada 18.decembra lēmuma (protokols 



Nr. 11,1§) pieņemšanai par atteikumu piešķirt [..] kompensāciju par atsavinātajām ēkām, 
lokomobīli un kuļmašīnu. Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. 
A42720309 nav pārsūdzēts un ir stājies spēkā. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 
2003.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr. C27194602, ar kuru noraidīts [..] pieteikums par juridiska 
fakta konstatēšanu par to, ka [..] un [..] ar ģimeni bija spiesti pamest sev piederošās ēkas –
1917.gadā būvēto dzīvojamo māju, 1850.gadā būvēto ēku klēti, 1865.gadā būvēto cūku kūti, 
1880.gadā būvēto siena šķūni un nodot lietošanā kooperatīvam lokomobīli un kuļmašīnu, izvairoties 
no komunistiskā režīma politiskajām represijām, stājies likumīgā spēkā un nav atcelts. Kā arī 
persona nav iesniegusi jaunus pierādījumus, kas nebija tās rīcībā līdz Limbažu rajona padomes 
2008.gada 18.decembra lēmuma (protokols Nr. 11,1§) pieņemšanai, kas varētu būt par pamatu 
adresātam labvēlīgāka administratīvā akta izdošanai. Pamatojoties uz iepriekš minēto un LR 
Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra Noteikumiem Nr.443 „Kārtība, kādā atgūstama manta 
vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto 
nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskām 
represijām”, finanšu komitejas 2010.gada 15.decembra atzinumu, S atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Atteikt [..], personas kods [..], izmaksāt kompensāciju par atsavinātajām ēkām, lokomobīli 
un kuļmašīnu.

Lēmums Nr. 686. Pielikumā administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.

32. §
Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par pašvaldības mantas – dienesta transporta 

līdzekļu un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 5.2 panta ceturto daļu, 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 

izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta lēmumu             
Nr. 174 (Protokols Nr. 5; 50.§) apstiprinātajos noteikumos „Noteikumi par pašvaldības mantas –
dienesta transporta līdzekļu un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”:

1. Izteikt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā :
„2.1. Domes priekšsēdētājam atļauts dienesta transporta līdzekli, izmantojot darba 

vajadzībām, lietot arī braucienam no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu.”
2. Izteikt noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā :
„2.2.Citas pašvaldības amatpersonas, kuras ir tiesīgas dienesta transporta līdzekli, 

izmantojot darba vajadzībām, lietot arī braucienam no darba vietas uz dzīvesvietu vai no 
dzīvesvietas uz darba vietu, nosaka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.”

Lēmums Nr. 687.

33. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā

1. Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus par nekustamo īpašumu atsavināšanu, bet 
īpašumi nav atsavināti, pamatojoties uz MK Noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 
kārto grāmatvedības uzskaiti” 62. punktu, kurš nosaka, ka atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa 
ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja 
neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir 
vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības 



nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā 
vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam 
lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā mēneša pēc aktīva atjaunošanas ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā. 

Ņemot vērā 2010.gada 15.decembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

2. Turpināt izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu 
sastāvā sekojošus pašvaldības nekustamos īpašumus:

2.1. „Strautnieki”, kadastra Nr. 6660 009 0156, kas sastāv no zemes gabala 5648 kv.m platībā, 
dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 009 0156 001 un kūts ar kadastra apz. 6660 009 0156 002.
2.2. Meža iela 16, kadastra Nr. 6615 005 0127, kas sastāv no zemes gabala 1600 kv.m platībā.
2.3. Valdemāra iela 93A, kadastra Nr. 6605 004 0033, kas sastāv no zemes gabala 2011 kv.m 
platībā.

Lēmums Nr. 688.

34. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas 

dzēšanu Jonuss SIA

Pamatojoties uz Lursoft datu bāzes uzņēmuma izziņu par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „JONUSS” (reģistrācijas Nr. 40003508119, juridiskā adrese – Tallinas iela 61-2, Rīga, 
LV – 1009) likvidācijas procesu, Salacgrīvas novada dome konstatēja: 

1. Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra publicēto paziņojumu laikrakstā ”Latvijas 
Vēstnesis” 28.10.2010. Nr. 171(4363), publikācijas Nr. KMR00046051518825, sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību ”JONUSS”, reģistrācijas Nr. 40003508119, likvidēta 22.10.2010.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to 
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā, 
ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota 
procedūru, un augstāk minētā likuma 25. panta trešo daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

 3. Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”JONUSS”(reģistrācijas Nr. 
40003508119) nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma 
naudu par zemi „Andžemači 1” ar kadastra Nr. 6660 010 0090, kas atrodas Liepupes pagastā, 
Salacgrīvas novadā- Ls 519.17 (pieci simti deviņpadsmit lati un 17 santīmi).

Lēmums Nr. 689.

35. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Rameks M SIA

1. Pamatojoties uz Lursoft datu bāzes uzņēmuma izziņu par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „RAMEKS M” (reģistrācijas Nr. 44103022816, juridiskā adrese – Valmieras rajons, 
Brenguļu pagasts, „Mežvidi”, LV – 4201) bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas 
procesa izbeigšanu, Salacgrīvas novada dome konstatēja: 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”RAMEKS M” bankrota procedūra pabeigta un 
maksātnespējas process izbeigts saskaņā ar Valmieras rajona tiesas 15.10.2008. spriedumu lietā 
C390621070053/08.Uzņēmums likvidēts 04.11.2008.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to 
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā, 
ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota 
procedūru, kā arī augstāk minētā likuma 25. panta trešo daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”RAMEKS M”(reģistrācijas Nr. 
44103022816) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Mežmaļi” ar 
kadastra Nr. 6660 013 0168, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā - Ls 5.87
(pieci lati un 87 santīmi).

Lēmums Nr. 690.

36. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu Latgales lauksaimnieks SIA

1. Ņemot vērā to, ka „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” SIA reģistrācijas numurs 
50003627131, juridiskā adrese: Rušonu iela 30-86, Rīga, LV-1057, konstatēts nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par zemi 4.63 ha platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Kurši”
(kadastra Nr. 6625 002 0260); par zemi 2.18 ha platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar 
nosaukumu „Latgaļi” (kadastra Nr. 6625 002 0270); par zemi 4.43 ha platībā Salacgrīvas novada 
Ainažu pagastā ar nosaukumu „Vaisi” (kadastra Nr. 6625 003 0172); par zemi 1.93 ha platībā 
Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Ventiņi” (kadastra Nr. 6625 002 0282); par 
zemi 17.6 ha platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 
6625 002 0154); par zemi 5.24 ha platībā Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā ar nosaukumu 
„Rihardi” (kadastra Nr. 6672 009 0252); par zemi 1 ha platībā Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
pagastā ar nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 6672 001 0101), Salacgrīvas novada dome 
izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada dome konstatēja sekojošo:

2.1. „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” SIA zeme 4.63 ha platībā Salacgrīvas novadā 
Ainažu pagastā (2007. gadā atdalīta no nekustamā īpašuma „Vaisi”, kadastra Nr. 6625 003 0172) ar 
nosaukumu „Kurši” (kadastra Nr. 6625 002 0260) piešķirta lietošanā pamatojoties uz 
10.09.2003.VZD lēmumu un pamatojoties uz 25.09.2009. VZD lēmumu 15-03-R4/56 iegūta 
īpašumā par samaksu; zeme 2.18 ha platībā Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā (2007. gadā atdalīta 
no nekustamā īpašuma „Vaisi”, kadastra Nr. 6625 003 0172) ar nosaukumu „Latgaļi” (kadastra Nr. 
6625 002 0270) piešķirta lietošanā pamatojoties uz 10.09.2003.VZD lēmumu un pamatojoties uz 
21.09.2009. VZD lēmumu 15-03-R4/44 iegūta īpašumā par samaksu; zeme 4.43 ha platībā 
Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā( 2007. gadā pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas, samazinājusies 
platība no 30.3 ha uz 4.43 ha) ar nosaukumu „Vaisi” (kadastra Nr. 6625 003 0172) piešķirta 
lietošanā pamatojoties uz 10.09.2003.VZD lēmumu un pamatojoties uz 18.09.2009. VZD lēmumu 
15-03-R4/43 iegūta īpašumā par samaksu; zeme 1.93 ha platībā Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā 
(2007. gadā atdalīta no nekustamā īpašuma „Vaisi”, kadastra Nr. 6625 003 0172) ar nosaukumu 
„Ventiņi” (kadastra Nr. 6625 002 0282) piešķirta lietošanā pamatojoties uz 10.09.2003.VZD 
lēmumu un pamatojoties uz 15.03.2010. VZD lēmumu iegūta īpašumā par samaksu; zeme 17.6 ha 
platībā Salacgrīvas novadā Ainažu pagastā( 2007. gadā atdalīta no nekustamā īpašuma „Vaisi”, 
kadastra Nr. 6625 003 0172) ar nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 6625 002 0154) piešķirta 
lietošanā pamatojoties uz 10.09.2003.VZD lēmumu un pamatojoties uz 24.02.2010. VZD lēmumu 



15-03/R-0053718 iegūta īpašumā par samaksu; zeme 5.24 ha platībā Salacgrīvas novadā 
Salacgrīvas pagastā ar nosaukumu „Rihardi” (kadastra Nr. 6672 009 0252) piešķirta lietošanā 
pamatojoties uz 11.03.2004.VZD lēmumu un pamatojoties uz 25.09.2009. VZD lēmumu 15-03-
R4/55 iegūta īpašumā par samaksu; zeme 1 ha platībā Salacgrīvas novadā Salacgrīvas pagastā ar 
nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 6672 001 0101) piešķirta lietošanā pamatojoties uz 
11.02.2004. VZD lēmumu un pamatojoties uz 24.09.2009. VZD lēmumu 15-03-R4/53 iegūta 
īpašumā par samaksu.

 2.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kas neatrodas kādas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā, 
maksā zemes lietotājs.

2.3. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:
             2.3.1.Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 
Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot -
1.panta pirmā daļa;
             2.3.2.Nekustamā īpašuma nodokļa likme no ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības – 3.panta pirmā daļa;
             2.3.3.Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta 
kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz 1. janvāri– 3.panta trešā daļa;

 2.3.4.Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām - 4.panta pirmā daļa;

2.4. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegtajiem 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstiem, SIA 
„LATGALES LAUKSAIMNIEKS” ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.63 ha 
platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Kurši” (kadastra Nr. 6625 002 0260)-
par 2008. gadu- Ls 12.96, par 2009. gadu – Ls 8.98, par 2010. gadu- Ls 11.11; par zemi 2.18 ha 
platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Latgaļi” (kadastra Nr. 6625 002 0270) 
par 2008. gadu- Ls 6.21, par 2009. gadu- Ls 5.10, par 2010. gadu – Ls 6.38; par zemi 4.43 ha 
platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Vaisi” (kadastra Nr. 6625 003 0172) par 
2004. gadu- Ls 47.22, par 2005. gadu- Ls 47.22, par 2006. gadu- Ls 47.22, par 2007. gadu- Ls 
47.22, par 2008. gadu- Ls 6.08, par 2009. gadu- Ls 7.79, par 2010. gadu- 9.74 ; par zemi 1.93 ha 
platībā Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Ventiņi” (kadastra Nr. 6625 002 0282) 
par 2008. gadu- Ls 2.61, par 2009. gadu- Ls 1.60, par 2010. gadu- Ls 2.32; par zemi 17.6 ha platībā 
Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ar nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 6625 002 0154) par 
2008. gadu – Ls 31.18, par 2009. gadu- Ls 15.70, par 2010. gadu- Ls 19.63; par zemi 5.24 ha 
platībā Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā ar nosaukumu „Rihardi” (kadastra Nr. 6672 009 
0252) par 2008. gadu- Ls 10.99, par 2009. gadu- Ls 10.94, par 2010. gadu- Ls 13.68; par zemi 1 ha 
platībā Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā ar nosaukumu „Vērpetes” (kadastra Nr. 6672 001 
0101) par 2008. gadu- Ls 2.72, par 2009. gadu- Ls 3.00, par 2010. gadu- Ls 3.75.

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi likuma noteiktajā kārtībā nosūtīti ik gadus pa 
pastu uz SIA „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” juridisko adresi: Rušonu iela 30-86, Rīga, LV –
1057, gan arī uz pasta adresi: Liepu iela 1A-7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

 2.6. Laika periodā no 2004.gada janvārim līdz 2010.gada 29. decembrim SIA „LATGALES 
LAUKSAIMNIEKS” veicis tikai 2(divus) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo 
īpašumu „Vērpetes” ( kadastra Nr.6672 001 0101), kā rezultātā ir izveidojies parāds pamatparāda 
palielinājums un pieaugusi nokavējuma nauda.

2.7. 23.11.2010. SIA „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” tika nosūtīta ierakstīta vēstule par 
administratīvās lietas ierosināšanu, kurā augstāk minēto nekustamo īpašumu tiesiskais valdītājs SIA 
„LATGALES LAUKSAIMNIEKS” tiek uzaicināts likuma noteiktā kārtībā nomaksāt nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu.

2.8. Līdz 29.12.2010. „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” SIA nav izteicis savu viedokli un 
argumentus ne rakstiskā veidā, ne arī personīgi ierodoties pašvaldībā. 

2.9. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta pirmā daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, 



ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un 
nodevas.

3. Ņemot vērā to, ka SIA „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” savu ar likumu uzlikto 
pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav 
izpildījis, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājam tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0.05% apmērā no laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.

4. SIA „LATGALES LAUKSAIMNIEKS” pēc stāvokļa uz 29.12.2010. ir parādā 
Salacgrīvas novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi par visiem augstāk 
minētajiem nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Salacgrīvas novada Ainažu un Salacgrīvas 
pagastos- Ls 380.78, pamatparāda palielinājums Ls 8.18, nokavējuma nauda Ls 202.22, kopā Ls
591.18 (pieci simti deviņdesmit viens lats un 18 santīmi).

5.Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, Salacgrīvas 
novada dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto 
pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.

6.Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu nodokļu 
administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu maksājumus, 
tādējādi Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav 
nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
            7. Ministru Kabineta 2000.gada 18.aprīļa Noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu 
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 4.1.,un 4.3., 
apakšpunkti nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir sadalāma proporcionāli 
starp:

7.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz 
maksājuma datumu( pamatparāds);
7.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

8. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
26.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, 
G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
            Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „LATGALES LAUKSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs 
50003627131, nekustamā īpašuma nodokli par zemi 4.63 ha platībā „Kurši” (kadastra Nr. 6625 
002 0260) Ls 32.96, nokavējuma nauda Ls 8.55, kopā Ls 41.51; par zemi 2.18 ha platībā „Latgaļi” 
(kadastra Nr. 6625 002 0270) Ls 17.69 nokavējuma nauda Ls 4.38, kopā Ls 22.07; par zemi 4.43 ha 
platībā „Vaisi” (kadastra Nr. 6625 003 0172) Ls 212.49 pamatparāda palielinājums Ls 18.18, 
nokavējuma nauda Ls 158.68, kopā Ls 379.35; par zemi 1.93 ha platībā „Ventiņi” (kadastra Nr. 
6625 002 0282) Ls 6.53, nokavējuma nauda Ls 1.67, kopā Ls 8.20; par zemi 17.6 ha platībā 
„Vērpetes” (kadastra Nr. 6625 002 0154) Ls 66.51, nokavējuma nauda Ls 18.67, kopā Ls 85.18; 
par zemi 5.24 ha platībā „Rihardi” (kadastra Nr. 6672 009 0252) Ls 35.61, nokavējuma nauda Ls 
8.39, kopā Ls 44.00; par zemi 1 ha platībā „Vērpetes” (kadastra Nr. 6672 001 0101) Ls 8.99, 
nokavējuma nauda Ls 1.88, kopā Ls 10.87. Kopējā piedzenamā summa Ls 591.18.

Lēmums Nr. 691. Pielikumā administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.

37. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Aleksandra Vostrikova

1. Ņemot vērā to, ka Aleksandram Vostrikovam, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: 
[..], konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamā īpašuma „Vāveres”, kas atrodas 
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā kopīpašuma zemes 1/2 domājamo daļu ar kadastra Nr. 
6660 011 0045 par 2010. taksācijas gadu, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada dome konstatēja sekojošo:



2.1. 2010. gada 10. novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts Vidzemes Apgabaltiesas 
iecirkņa Nr. 93 zvērinātas tiesu izpildītājas Lienes Bergas pieprasījums, kurā norādīts, ka tiek vērsta 
piedziņa uz Aleksandram Vostrikovam piederošā nekustamā īpašuma „Vāveres”, kas atrodas, 
Liepupes pagastā., Salacgrīvas novadā, ½ domājamo daļu un Jānim Baumanim, personas kods [..], 
piederošā nekustamā īpašuma „Vāveres”, kas atrodas, Liepupes pagastā., Salacgrīvas novadā, ½ 
domājamo daļu un Salacgrīvas novada domei saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta piekto 
daļu, rakstiski jāsniedz ziņas par augstāk minēto nekustamo īpašumu nodokļu parādu, kā arī 
jāiesniedz domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

2.2. Jānim Baumanim par piederošā kopīpašuma ½ domājamo daļu zemi ”Vāveres” ar 
kadastra Nr. 6660 011 0045 par 2010. taksācijas gadu nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav 
konstatēts.

2.3. Saskaņā ar Limbažu Zemesgrāmatu nodaļas datiem, Aleksandrs Vostrikovs ½ 
domājamo daļu un Jānis Baumanis ½ domājamo daļu no augstāk minētā nekustamā īpašuma, kas 
atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 13.07.2007. īpašuma tiesības nostiprinājuši 
zemesgrāmatā, pamatojoties uz 02.07.2007. noslēgto pirkuma līgumu. 

3. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta otrā daļa nosaka, ka par nekustamā 
īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

4. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:
4.1. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 

Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot - 1.panta 
pirmā daļa;

4.2. Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības – 3.panta pirmās daļas 1. punkts;

4.3. Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no nekustamā īpašuma nodokļa 
objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī – 3.panta trešā daļa;

4.4. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām – 4.panta pirmā daļa;

5. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta kadastra datiem 
Aleksandram Vostrikovam ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2010. taksācijas gadu- Ls 
5.00 par zemes 1/2 domājamo daļu.

6. Laika periodā līdz 2010. gada 15. decembrim Aleksandrs Vostrikovs nav veicis 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kā rezultātā pieaudzis parāds un nokavējuma nauda. Jānis 
Baumanis nekustamā īpašuma nodokli par zemi ”Vāveres” par 2010. gadu pilnībā samaksājis 
24.09.2010. ( Ls 7.66), līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2010. gadu nav konstatēts.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums likuma noteiktajā kārtībā nosūtīts pa pastu uz 
Aleksandra Vostrikova deklarēto adresi Kauguru iela 1-3, Rīga, LV - 1046.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 10.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1 pantu, nav apstrīdēts.

9. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, 
ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un 
nodevas.

10. Ņemot vērā to, ka Aleksandrs Vostrikovs savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt 
nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav izpildījis, saskaņā ar 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0.05% apmērā no laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.

11. Aleksandrs Vostrikovs ir parādā Salacgrīvas novada domes budžetam nekustamā 
īpašuma nodokli par zemi ½ domājamo daļu- Ls 5.00, parāds- Ls 1.17, nokavējuma nauda 1.03, 
Kopējā summa Ls 7.20.  

12. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, Salacgrīvas 
novada dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto 
Salacgrīvas pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.



13. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu 
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu 
maksājumus, tādējādi Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā 
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā 
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

14. Ministru Kabineta 2000.gada 18.aprīļa Noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie 
nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 4.1.,un 4.3., 
apakšpunkti nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir sadalāma proporcionāli 
starp:

14.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz 
maksājuma datumu( pamatparāds);

14.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.
15. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām,” 

26.panta pirmo daļu, trešās daļas 3. punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt no Aleksandra Vostrikova, personas kods 120782-10656, nekustamā īpašuma 
nodokli par zemi „Vāveres” ½ domājamo daļu - Ls 5.00, parādu Ls 1.17, nokavējuma naudu Ls 
1.09, kopējā piedzenamā summa-- Ls 7.20 bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Lēmums Nr. 692. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

38. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Edgara Viļuma

1. Ņemot vērā to, ka Edgaram Viļumam, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..],
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi 1200 kv.m. platībā Salacgrīvā, Meža ielā 
22 (kadastra Nr. 6615 006 0014) un par dzīvojamo māju Meža ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu 
bezstrīda kārtībā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada dome konstatēja sekojošo:

2.1. 2008. gada 14. novembrī Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domē saņemts 
Vidzemes Apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Rantiņas paziņojums 
izpildu lietā Nr.0661-C3.2./2008, kurā norādīts, ka tiek vērsta piedziņa uz Edgaram Viļumam 
piederošo nekustamo īpašumu Meža ielā 22, Salacgrīvā, par labu a/s „Allied Irish banks p.l.c.” 
Latvijas filiālei un Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domei saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. 
panta piekto daļu, rakstiski jāsniedz ziņas par augstāk minēto nekustamo īpašumu nodokļu parādu, 
kā arī jāiesniedz domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

2.2. Vidzemes Apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivetas Rantiņas 
prasītais un Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.12.2008 sagatavotais lēmums Nr.436
(protokols Nr. 19 §21) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Edgara Viļuma tika likuma noteiktajā kārtībā 
ierakstītā vēstulē nosūtīts tiesu izpildītājai Ivetai Rantiņai. 

2.3. Laika periodā no 17.12.2008. sagatavotā un tiesu izpildītājai Ivetai Rantiņai nosūtītā 
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumā Nr. 436, līdz 16.06.2010. būtiski pieaudzis 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda par zemi
Edgaram Viļumam piederošajam nekustamajam īpašumam Meža ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā. Piedzenamā parāda summa saskaņā ar 17.12.2008. domes lēmumu Nr. 436- no Ls 13.50 
pieaugusi līdz Ls 58.72 pēc stāvokļa uz 16.06.2010.

2.4. 03.12.2010. Salacgrīvas novada domē saņemts Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 93 
zvērināta tiesu izpildītāja Lienes Bergas pieprasījums Nr. 7944 par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda un nokavējuma naudas precizējumu par nekustamā īpašuma Meža ielā 22, Salacgrīvā, 



Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6615 006 0014 zemi un dzīvojamo ēku pamatojoties uz Limbažu 
rajona tiesas izdoto lēmumu Nr. 3-12/349-08 par piedziņu no Edgara Viļuma par labu „Allied Irish 
Banks” p.l.c. Latvijas filiālei.

2.5. Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 2. 
punktu, 2010. taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodoklis jāaprēķina arī par mājokli( vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamām mājām un daudzdzīvokļu mājām( to daļām). 

2.6. Edgaram Viļumam par viņam piederošo dzīvojamo māju Meža ielā 22, Salacgrīvā 2010. 
taksācijas gada aprēķins sastāda Ls 22.62..

2.7. Saskaņā ar Limbažu Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Vītolas 07.08.2007. 
lēmumu, Edgars Viļums augstāk minēto nekustamo īpašumu, kas atrodas Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā. 

3. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta otrā daļa nosaka, ka par nekustamā 
īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

4. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:
4.1 Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas 

teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru. - 1.panta pirmā daļa;
4.2.Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās 

vērtības – 3.panta pirmās daļas 1. punkts;
4.3.Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no nekustamā īpašuma nodokļa objekta 

kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī – 3.panta trešā daļa;
4.4.Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma prasībām – 4.panta pirmā daļa;
5. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto nekustamā 

īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu, Edgaram Viļumam ir 
aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi par 2008. taksācijas gadu- Ls 13.50, par 2009. 
taksācijas gadu- Ls 16.88, par 2010. taksācijas gadu –Ls 21.09 un pamatojoties uz VZD Kadastra 
datiem par dzīvojamo māju Meža ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā – Ls 22.62 par 2010. 
taksācijas gadu.  

6. Laika periodā no 2008. gada līdz 29.12.2010. Edgars Viļums nav veicis nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumus, kā rezultātā pieaudzis parāds un nokavējuma nauda.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi likuma noteiktajā kārtībā nosūtīti pa pastu uz 
Edgara Viļuma deklarēto adresi [..].

8. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
10.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1 pantu, nav apstrīdēts.

9. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, 
ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un 
nodevas.

10. Ņemot vērā to, ka Edgars Viļums savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav izpildījis, saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.05% apmērā no 
laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.

11. Edgars Viļums par ir parādā Salacgrīvas novada domes budžetam nekustamā īpašuma 
nodokli par zemi 1200 kv.m. platībā Meža ielā 22, Salacgrīvā - Ls 65.00 un par dzīvojamo māju 
Meža ielā 22, Salacgrīvā- Ls 25.00.

12. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, Salacgrīvas 
novada dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto 
Salacgrīvas pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.

13. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu nodokļu 
administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu maksājumus, 
tādējādi Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav 
nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.



14. Ministru Kabineta 2000.gada 18.aprīļa Noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu 
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 4.1.,un 4.3., 
apakšpunkti nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir sadalāma proporcionāli 
starp:

14.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta 
uz maksājuma datumu( pamatparāds);
14.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

15. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām,” 
26.panta pirmo daļu, trešās daļas 3. punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt no Edgara Viļuma, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokli par zemi Meža 
ielā 22, Salacgrīvā - Ls 51.47.00 nokavējuma nauda Ls 13.53, kopā Ls 65.00 un par dzīvojamo 
māju Meža ielā 22, Salacgrīvā – Ls 22.63, nokavējuma nauda Ls 2.37, kopā Ls 25.00 bezstrīda 
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu. Kopējā piedzenamā summa- Ls 90.00 (deviņdesmit lati un 00 santīmi).

Lēmums Nr. 693. Pielikumā administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.

39. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas 

dzēšanu Giness SIA

Pamatojoties uz Lursoft datu bāzes uzņēmuma izziņu par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „GINESS” (reģistrācijas Nr. 50003455951, juridiskā adrese – Pulkveža Brieža iela 27, 
Rīga, LV – 1045) likvidācijas procesu, Salacgrīvas novada dome konstatēja: 

1. Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra publicēto paziņojumu laikrakstā ”Latvijas 
Vēstnesis” 14.07.2010. Nr. 110(4302), publikācijas Nr. KMR00043379556156, sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību ”GINESS”, reģistrācijas Nr. 50003455951, likvidēta 09.07.2010.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to 
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā, 
ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota 
procedūru, un augstāk minētā likuma 25. panta trešo daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, I.Balode, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

 3. Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”GINESS”(reģistrācijas Nr. 
50003455951) nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma 
naudu par zemi „Indriksoni” ar kadastra Nr. 6672 001 0057, kas atrodas Salacgrīvas novadā 
Salacgrīvas pagastā- Ls 619.34 (seši simti deviņpadsmit lati un 34 santīmi).

Lēmums Nr. 694.

40. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Gata Preimaņa

[..]
Deputātiem atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, 

G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu, vienoties par atmaksas grafiku.

Lēmums Nr. 695. 



41. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu par zemi Sienāži, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

1. Ņemot vērā to, ka Ivaram Čakstem, personas kods: [..], kas miris [..], konstatēts 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi „Sienāži” 5.4 ha platībā ar kadastra Nr. 6660 008 
0085 Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu.

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada domes Liepupes pagasta pārvalde konstatēja sekojošo:

2.1. Ivaram Čakstem nekustamā īpašuma nodoklis par zemes „Sienāži” 5.4 ha platībā 
lietojumu ir bijis aprēķināts līdz 2007.gadam.

2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 09.12.2010. sastāda Ls 142.18 un 
nokavējuma nauda Ls 139.45, kopā Ls 281.63 (divi simti astoņdesmit viens lats un 63 
santīmi).

2.3.. Ar Liepupes pagasta padomes 16.08.2006. lēmumu Nr. 15.12.§, Ivaram Čakstem 
atsavināts zemes gabals  ar kadastra Nr. 6660 008 085 „Sienāži” 5,4 ha platībā.

2.4. Ar Liepupes pagasta padomes 24.09.2008. lēmumu Nr. 13.48.§ zemes gabals ar kadastra 
Nr. 6660 008 085 „Sienāži” 5,4 ha platībā atzīts par Liepupes pagasta padomei piekritīgu.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta 
trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā 
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, kā arī 25.panta pirmās daļas 
3.apakšpunktu, kurā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst fiziskai personai - nodokļa maksātājam 
- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

4. Dzēst Ivaram Čakstem, personas kods: [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi 
„Sienāži” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6660 008 0085 – Ls 142.18. Līdz
ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēst nokavējuma naudu Ls 139.62, kopējā dzēsuma 
summa - Ls 281.80 (divi simti astoņdesmit viens lats, 80 santīmi).

Lēmums Nr. 696.

42. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Jaunjūra SIA

1. Ņemot vērā to, ka SIA „Jaunjūra” reģistrācijas numurs 40003922101, juridiskā adrese: 
Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-1026, konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 
zemi, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar nosaukumu „Jaunjūras” (kadastra 
Nr. 6660 011 0124), Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada dome konstatēja sekojošo:
2.1. SIA „Jaunjūra” zemes īpašums ”Jaunjūras” ar kadastra Nr. 6660 011 0124, kas atrodas 
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iegūts saskaņā ar 2007. gada 18. maija pirkuma līgumu, 
2007. gada 25. jūnija pirkuma līguma pielikumu Nr. 1, un īpašuma tiesības nostiprinātas 
Zemesgrāmatā. 
2.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta otrā daļa nosaka, ka par nekustamā 
īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā



2.3. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:
2.3.1. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 

Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji 
nebojājot - 1.panta pirmā daļa;

2.3.2.  Nekustamā īpašuma nodokļa likme no ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības – 3.panta pirmā daļa;

2.3.3.  Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta 
kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz 1. janvāri– 3.panta trešā daļa;

2.3.4. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām - 4.panta pirmā daļa;

2.4. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegtajiem 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstiem, 
SIA „Jaunjūra” ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi par, 2008. gadu- Ls 
192.34, par 2009. gadu- Ls 203.14, par 2010. gadu- Ls 253.92.

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi likuma noteiktajā kārtībā nosūtīti ik gadus pa pastu 
uz  SIA „Jaunjūra” juridisko adresi Čiekurkalna 1. līnija , Rīga, LV-1026.

2.6. Laika periodā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010.gadam 29. decembrim SIA „Jaunjūra” nav 
veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kā rezultātā, ir izveidojies nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds, un pieaugusi nokavējuma nauda.

2.7. 26.08.2009 SIA „Jaunjūra” tika nosūtīta brīdinājuma vēstule par nekustamā īpašuma 
„Jaunjūras” parāda esamību, ar uzaicinājumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņos 
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

2.8. 25.01.2010 No SIA „Jaunjūra” tika saņemta vēstule ar lūgumu pašvaldību informēt kādā 
veidā ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 22.10.2009, lai SIA „Jaunjūra”  
varētu izteikt viedokli un skaidrojumus par parāda esamību.

2.9. 23.02.2010. SIA „Jaunjūra” tika nosūtīta atbildes vēstule ar skaidrojumiem par nodokļa 
aprēķinu pa gadiem, kā arī atgādinājums par likumā noteikto maksāšanas kārtību un 
nodokļa maksātāja pienākumiem, gadījumā ja netiek saņemts nodokļa paziņojums uz 
norādīto adresi.

2.10. 24.11.2010. SIA „Jaunjūra” tika nosūtīta ierakstīta vēstule Nr. 3-11/1044 par 
administratīvās lietas ierosināšanu, kurā nekustamā īpašuma „Jaunjūras” zemes īpašnieks 
SIA „Jaunjūra” tiek uzaicināts 10 (desmit) dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža 
rakstiskā veidā vai klātienē Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldei darīt 
zināmus savus argumentus vai viedokli par parāda esamību.

2.11. Līdz 29.12.2010. SIA „Jaunjūra” nav izteicis savu viedokli un argumentus ne rakstiskā 
veidā, ne arī personīgi ierodoties pašvaldībā. 

2.12. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta pirmā daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā 
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.

3. Ņemot vērā to, SIA „Jaunjūra” savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav izpildījis, saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.05 % 
apmērā no laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.

4. SIA „Jaunjūra” uz 2010.gada 29. decembri ir parādā Salacgrīvas novada pašvaldības 
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi „Jaunjūras” Ls 649.40, nokavējuma nauda Ls 
155.18, kopā Ls 804.58( astoņi simti četri lati un 58 santīmi).

5. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, Salacgrīvas 
novada dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā 
nenomaksāto pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.

6. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu nodokļu 
administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu 
maksājumus, tādējādi Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums 



daļā par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo 
aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

7. Ministru Kabineta 2000.gada 18.aprīļa Noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu 
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 4.1.,un 4.3., 
apakšpunkti nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir sadalāma 
proporcionāli starp: 
7.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz    
maksājuma datumu( pamatparāds);
7.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

8. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām,” 
26.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „Jaunjūra” reģistrācijas numurs 40003922101, nekustamā 
īpašuma nodokli par zemi „Jaunjūras”, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā - Ls 
649.40, nokavējuma naudu - Ls 155.18, kopā Ls 804.58.

Lēmums Nr. 697. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

43. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda parāda piedziņu no Aleksandra Doroņina

 1. Ņemot vērā to, ka Aleksandram Doroņinam personas kods [..], deklarētā adrese: [..], 
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes 
pagastā ar nosaukumu „Duntes mehāniskās darbnīcas” (kadastra Nr. 6660 512 0001), Salacgrīvas 
novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 
novada dome konstatēja sekojošo:

2.1. Aleksandram Doroņinam ēku īpašums ”Duntes mehāniskās darbnīcas” ar kadastra Nr. 
6660 512 0001, kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iegūts saskaņā ar 1998. gada 29. 
jūlija pirkuma līgumu un īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Pamatojoties uz 2008. gada 
27.februāra pirkuma līgumu, Aleksandram Doroņinam ēku īpašuma ”Duntes mehāniskās darbnīcas” 
nekustamā īpašuma 1/1 domājamā daļa ir samazinājusies par 1/40. Noteikta kopīpašnieku 
nekustamā īpašuma lietošanas kārtība, kas nosaka, ka ēka ar kadastra apzīmējumu 6660 012 0129 
003- sarga māja pārgājusi tiesiskā valdījumā Gerhardam Petrovskim, personas kods [..]. Aleksandra 
Doroņina īpašumā paliek 39/40 domājamās daļas no ēku kopīpašuma ”Duntes mehāniskās 
darbnīcas”.

2.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta otrā daļa nosaka, ka par nekustamā 
īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

2.3. Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts sekojošais:
             2.3.1.Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 
Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot -
1.panta pirmajā daļa;
            2.3.2.Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības – 3.panta pirmā daļa;
            2.3.3.Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta 
kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz 1. janvāri– 3.panta trešā daļa;

2.3.4.Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām - 4.panta pirmā daļa;

2.4. Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegtajiem 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstiem, 



Aleksandram Doroņinam ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām par 2007. gadu- Ls 
503.07, 2008. gadu- Ls 17.08, par 2009. gadu- Ls 16.97, par 2010. gadu- Ls 363.49.

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi likumā noteiktajā kārtībā nosūtīti ik gadus pa 
pastu uz Aleksandra Doroņina deklarēto dzīvesvietas adresi [..].

2.6. Laika periodā no 2007. gada līdz 2010.gadam 29. decembrim Aleksandrs Doroņins nav 
veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus kā rezultātā ir izveidojies nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds, un pieaugusi nokavējuma nauda.

2.7. 31.08.2009 Aleksandram Doroņinam tika nosūtīta brīdinājuma vēstule par nekustamā 
īpašuma „Duntes mehāniskās darbnīcas” parāda esamību, ar uzaicinājumu likuma noteiktajā kārtībā 
un termiņos nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

2.8. 02.06.2010. Aleksandram Doroņinam atkārtoti tika nosūtīta ierakstīta vēstule Nr. 6-
46/465 par administratīvās lietas ierosināšanu, kurā nekustamā īpašuma „Duntes mehāniskās 
darbnīcas” ēku īpašnieks Aleksandrs Doroņins tiek uzaicināts 10 (desmit) dienu laikā no vēstules 
saņemšanas brīža rakstiskā veidā vai personiski Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta 
pārvaldei darīt zināmus savus argumentus vai viedokli par parāda esamību.

2.9. Līdz 29.12.2010. Aleksandrs Doroņins nav izteicis savu viedokli un argumentus ne 
rakstiskā veidā, ne arī personīgi ierodoties pašvaldībā. 

2.10. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta pirmā daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā termiņā, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, 
ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un 
nodevas.

3. Ņemot vērā to, ka Aleksandrs Doroņins savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt 
nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav izpildījis, saskaņā ar 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0.05% apmērā no laikā nenomaksātā parāda summas par katru nokavēto dienu.

4. Aleksandrs Doroņins uz 2010.gada 29. decembri ir parādā Salacgrīvas novada domes 
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 39/40 domājamo daļu no kopīpašuma „Duntes 
mehāniskās darbnīcas” Ls 900.61, nokavējuma nauda Ls 335.06, kopā Ls 1235.67 ( viens tūkstotis 
divi simti trīsdesmit pieci lati un 67 santīmi).

5. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1.daļu, Salacgrīvas 
novada dome kā nodokļu administrācija, ir tiesīga piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto 
pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādus bezstrīda kārtībā.

6. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu 
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļu 
maksājumus, tādējādi Administratīvā procesa likuma 65 panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā 
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā 
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
          7. Ministru Kabineta 2000.gada 18.aprīļa Noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu 
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 4.1.,un 4.3., 
apakšpunkti nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma summa ir sadalāma proporcionāli 
starp:

7.1. konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta uz 
maksājuma datumu( pamatparāds);
7.2. uz maksājuma datumu noteikto nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu.

8. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
26.panta pirmo un trešo daļu , atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīda kārtībā no Aleksandra Doroņina, personas kods [..], nekustamā īpašuma 
nodokli par ēkām „Duntes mehāniskās darbnīcas” 39/40 domājamo daļu no kopīpašuma, kas 
atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā - Ls 900.61, nokavējuma naudu - Ls 335.06, kopā 
Ls 1235.67. 

Lēmums Nr. 698. Pielikumā administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.



44. §
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Salacgrīvas novada domes bilances 

1. Pamatojoties uz 2010.gada 10.maija Vidzemes apgabaltiesas spriedumu (C05037109), ar kuru 
atjaunotas īpašumtiesības Valerijai Lisai Mejesik uz nekustamo īpašumu „Strautiņi”, Liepupes 
pagastā, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.1. Izslēgt no domes dzīvojamo māju „Strautiņi” ar kadastra apz. 6660 012 0065 001 un kūti 
„Strautiņi” ar kadastra apz. 6660 012 0065 003.
2. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumu Nr.673 ”Par zemes 
gabalu Salacgrīvas novadā piekritību”, ar kuru zemes gabals Liepupes pagastā „Tērces” ar kadastra 
Nr. 6660 006 0123 (0,3170 ha platībā) ieskaitīts rezerves zemes fondā, Salacgrīvas novada dome 
nolemj:
2.1. Izslēgt no novada domes bilances zemes gabalu „Tērces”, kadastra Nr. 6660 006 0123 
(0,3170 ha platībā).

Lēmums Nr. 699. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

Izsludināts domes sēdes pārtraukums plkst.16.00.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs D.Straubergs

45. §
Par projekta "Kopā- augšup pa tradīciju kāpnēm"  līdzfinansējumu

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 
konkursa pasākumu „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmās 
vietējās attīstības stratēģijas rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” ietvaros 
izstrādātajam biedrības „Etnisko tradīciju kopa SKALE” projektam „Kopā –augšup pa tradīciju 
kāpnēm!”, nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta 
iesniegšanas laiks no 2010. gada 10. decembra līdz 2011.gada 10.janvārim.

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Kopā –augšup pa tradīciju kāpnēm!” pieteikuma iesniegšanu par 
kopējo summu Ls 10 990,00 (Desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi).

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta kopējām izmaksām Ls 1099,00 (viens tūkstotis deviņdesmit 
deviņi lati, 00 santīmi).

Lēmums Nr. 700. Pielikums uz 17 lp. pievienots protokolam.

46. §
Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.12.2010. sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:



1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 
saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstu 
saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011. 
4. Uzskatīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 471 no 18.08.2010.

(ar grozījumiem Lēmums Nr.581 no 20.10.2010; lēmums Nr.600 no 17.11.2010.)

Lēmums Nr. 701. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.

47. §
Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu

1. Izskatījusi SIA „ZAĻAIS KURSS”, reģ. Nr. 40103240431 valdes priekšsēdētājas Ingrīdas 
Gailītes, 2010.gada 14.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-
16.1/921) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pārslas” ar kadastra Nr. 6660 012 0131 
iznomāšanu izejmateriālu novietošanai, tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131 (4 ha platībā) ir 
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta 
padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48).
1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”, punktu 18.3, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, 
Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem SIA „ZAĻAIS KURSS”, reģ. Nr. 40103240431 Salacgrīvas novada 
pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Liepupes pagastā, „Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131 (4ha 
platībā) saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu ( pielikums Nr. 1).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – izejmateriālu novietošana.
2.3 Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 
vērtības, kas zemes gabalam , „Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131 (4 ha platībā), sastāda 16 600 
Ls, no kuriem 1,5% ir 249 Ls gadā.
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 
nekustamā īpašuma nodokli.
2.5. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā ar 2011.gada 1.februāri.

Lēmums Nr. 702. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.

48. §
Biedrības "Vecāki- Ainažiem" iesniegums par projekta "Jaunas prasmes-jaunas iespējas!" 

līdzfinansējumu

Biedrība „Vecāki – Ainažu jaunatnei” sagatavojusi projekta „Jaunas prasmes-jaunas 
iespējas!” pieteikumu Kopienu iniciatīvu fonda un SEB bankas izsludinātajā konkursā programmā 
„Kopā ar ģimeni un skolu”. Projekta kopējā summa Ls 1760,70, nepieciešamais līdzfinansējums Ls 
123,25. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:



1. Atbalstīt biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Jaunas prasmes-jaunas iespējas!” 
iesniegšanu Kopienu iniciatīvu fonda un SEB bankas finansētajā programmā „Kopā ar 
ģimeni un skolu”. Projekta kopējās izmaksas Ls 1760,70.

2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 
123,25 (viens simts divdesmit trīs lati, 25 santīmi) apmērā.

Lēmums Nr. 703. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.

49. §
Par grozījumiem 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.331 „Par pašvaldības aģentūras 

„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.janvāra lēmumā Nr.4 „Par 
        grozījumiem 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.331 „Par pašvaldības aģentūras  
       „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 
       apstiprināšanu”
           1.1. grozīt punktu 2. un izteikt to šādā redakcijā: „Sniegto pakalpojumu maksai   
                  piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā”.
    2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 704.

50. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.331 „Par 
        pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto maksas pakalpojumu 
        izcenojumu apstiprināšanu”.
           1.1. grozīt punktu 2. un izteikt to šādā redakcijā: „Sniegto pakalpojumu maksai piemērojams 

PVN likumā noteiktajā kārtībā”.
        2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 705.

51. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” elektrotīklu uzturēšanas 

pakalpojuma maksu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 



    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.397 „Par 
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” elektrotīklu uzturēšanas 
pakalpojuma maksu”.

           1.1. grozīt punktu 3. un izteikt to šādā redakcijā: „Maksai piemērojams PVN likumā 
noteiktajā kārtībā”.

     2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 706.

52. §
Par p/a "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi" kapu pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.402 „Par 

pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” sniegto kapu pakalpojumu 
maksas apstiprināšanu”:

           1.1. grozīt punktu 2. un izteikt to šādā redakcijā: „Kapu pakalpojumu maksām  
                  piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā”.
     2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 707.

53. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” ūdens un kanalizācijas 

maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr.400 „Par 

pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” ūdens un kanalizācijas maksas 
apstiprināšanu.”

           1.1. grozīt punktu 2. un izteikt to šādā redakcijā: „Ūdensapgādes un kanalizācijas maksai  
                  piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā”.
     2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.

Lēmums Nr. 708.

54. §
Par suņu reģistrācijas žetonu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 10.decembra Komunālo jautājumu komitejas un 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
    1. Veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2009.gada 09.janvāra lēmumā Nr.35 „Par suņu 

reģistrācijas žetonu maksas apstiprināšanu”. 
           1.1. grozīt punktu 2. un izteikt to šādā redakcijā: „Maksai piemērojams PVN likumā 
                  noteiktajā kārtībā”.
     2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri



Lēmums Nr. 709.

55. §
Par Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Salacgrīvas novada Liepupes vidusskolā:
1.1. Maksa par telpu nomu:

1.1.1. Sporta vai aktu zāles noma nakšņošanai, 
izmantojot sporta zāles tualetes un dušas

1,00 Ls/diennaktī no personas

1.1.2. Sporta zāles noma 6,00 Ls/h
1.1.3. Aktu zāles noma pasākumiem 4,00 Ls/h
1.1.4. Klašu telpu noma nakšņošanai 1,00 Ls/diennaktī no personas 
1.1.5. Klašu telpu noma nakšņošanai, izmantojot dušas  1,50 Ls/diennaktī no personas
1.1.6. Klašu telpu noma semināriem, kursiem 1,70 Ls/h
1.1.7. Ēdnīcas telpu iznomāšana 3,00 Ls/h
1.1.8. Ēdnīcas telpu iznomāšana, izmantojot traukus un 

iekārtas 
6,00 Ls/h

1.1.9. Datorklases izmantošana nodarbībām (12 vietas) 3,00 Ls/h
1.1.10. Sporta laukuma iznomāšana pasākumiem, 

nodarbībām
5,00 Ls/h

     1.2. Maksa par kopēšanas un faksēšanas pakalpojumiem:
1.2.1. Kopēšanas pakalpojumi skolēniem un darbiniekiem:
1.2.1.1. A4 formāta 1 lpp. 0,04 Ls
1.2.1.2. A4 formāta abas lpp. 0,08 Ls
1.2.1.3. A3 formāta 1 lpp. 0,08 Ls
1.2.1.4. A3 formāta abas lpp. 0,16 Ls
1.2.2. Citiem interesentiem
1.2.2.1. A4 formāta 1 lpp. 0,10 Ls
1.2.2.2. A3 formāta 1 lpp. 0,20 Ls
1.2.2.3. 1 lpp. nosūtīšana pa faksu 0,30 Ls 

1.3. Maksa par kultūras pasākumiem:
1.3.1. Ieejas maksa skolēniem (deju vakari, diskotēkas) 0,40 Ls/personai
1.3.2. Ieejas maksa citiem apmeklētājiem 0,80 Ls/personai

2. Punktos 1.1. un 1.2. minētie pakalpojumi tiek aplikti ar  PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.308 no 21.10.2009.

Lēmums Nr. 710.

56. §
Par Ainažu pilsētas pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu 

telpu nomas maksu apstiprināšanu



Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada 
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Ainažu pilsētas kultūras namā:
Nr. Pakalpojums Cena, Ls
1.1. Telpu noma lielā zālē, stundā 7.20
1.2. Telpu noma baltā zālē, stundā 3.30
1.3. Telpu noma foajē, stundā 2.90
1.4. Telpu noma zaļā zālē, stundā 1.00
1.5. Telpu noma nometnēm, diennaktī no personas 2.00

2. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Ainažu pirmskolas izglītības iestādē „Randa”
Nr. Pakalpojums Cena, Ls
2.1. Telpu noma nometnēm, diennaktī 2.50

3. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā:
Nr. Pakalpojums Cena, Ls
3.1. Telpu noma nometnēm, diennaktī no personas 1.50
3.2. Klašu telpu noma nakšņošanai, par nakti no personas 1.50
3.3. Klašu telpu noma semināriem, kursiem, stundā 1.00
3.4. Datorklases izmantošana nodarbībām, kursiem 2.50 (stundā)

4. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Ainažu pilsētas pārvaldē:
Nr. Pakalpojums Cena, Ls
4.1 Sēžu zāles telpu noma, stundā 1.00

5. Minētie pakalpojumi tiek aplikti ar  PVN likumā noteiktā kārtībā..
6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 16.09.2009 lēmumu Nr. 225 no  (ar 

grozījumiem lēmums Nr. 277 no 19.05.2010.)
7. Lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Lēmums Nr. 711.

57. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un 

pulciņu dalības maksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15. decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādas pakalpojumu maksas Salacgrīvas vidusskolā:

1.1.  Maksa  par  telpu  nomu Salacgrīvas vidusskolā:
1.1.1. Sporta vai aktu  zāles  noma nakšņošanai, izmantojot  sporta  

zāles  tualetes  un  dušas
0.70 Ls./diennaktī  no  
personas

1.1.2. Sporta zāles vai aktu  zāles  noma pasākumiem 6.00 Ls./h
1.1.3. Klašu telpu noma nakšņošanai, izmantojot  sporta  zāles  dušu 

telpas
1.50 Ls./h

1.1.4. Klašu  telpu noma  semināriem,  kursiem 1.70 Ls./h
1.1.5. II stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana 5.00 Ls./diennaktī no 

pers.
1.1.6. I stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana 6.00 Ls./diennaktī no 

pers.
1.1.7. Ēdnīcas telpu iznomāšana vienai (1) ēdienreizei Līdz 50 cilv. – 5.00 

Ls.
Līdz 100 cilv.- 7.00 
Ls.



Līdz 200 cilv. – 10.00 
Ls.
Virs 200 cilv. – 15.00 
Ls.

1.1.8. Audiovizuālās klases iznomāšana nodarbībām 3.00 Ls./akadēm. h
1.1.9. Ar interaktīvo tāfeli aprīkotās klases  iznomāšana nodarbībām 3.00 Ls./akadēm.h
1.1.10.
1.1.11.

Aprīkotās datorklases  iznomāšana nodarbībām (12 vietām)
Datorklases  iznomāšana  nodarbībām

3.00 Ls./akadēm.h.
3.00 Ls./akadēm.h.

1.2. Maksa par telpu nomu dažādu pasākumu organizēšanai  Salacgrīvas vidusskolas 
Korģenes filiālē:

1.2.1. Aktu zāles un ēdamzāles noma 1.50 Ls. /h
1.2.2. Klašu telpu noma pasākumu organizēšanai 1.00 Ls./h
1.2.3. Klašu telpu noma nakšņošanai 1.00 Ls./diennaktī no 

pers.
1.2.4. Sporta kompleksa noma pasākumu organizēšanai 21.19 Ls. diennaktī
1.2.5. Volejbola laukuma noma 0.50 Ls./h
1.2.6. Futbola laukuma noma 17.01 Ls. diennaktī
1.2.7. Rezerves futbola laukuma noma 8.48 Ls. diennaktī
1.2.8. Ēdināšanas bloka izmantošana nometnēm 0.20 Ls. dienā  no 

pers.

1.3.  Maksa par kopēšanas pakalpojumiem:
1.3.1. A4  formāta lapas kopēšana 0.06 Ls. par lapu
1.3.2. A3  formāta lapas kopēšana 0.11 Ls. par lapu

1.4. Dažādi sniegtie  maksas pakalpojumi Salacgrīvas vidusskolā::
1.4.1. Maksa par veļas mašīnas izmantošanu 1(vienai) mazgāšanas 

reizei
0.50 Ls.  reize

1.4.2. Maksa par karstā ūdens piegādi 1.72 Ls./ m3

1.5. Pulciņu  maksas izcenojumi:
1.5.1. Vizuālās mākslas pulciņa dalības maksa 2.00 Ls. mēnesī
1.5.2. Floristikas pulciņa dalības maksa 2.00 Ls. mēnesī
1.5.3. Tekstilmākslas  pulciņa dalības maksa 2.00 Ls. mēnesī
1.5.4. Stikla apgleznošanas pulciņa dalības maksa 2.00 Ls. mēnesī

1.6. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolā:
1.6.1. Maksa par  dzīvošanu  dienesta viesnīcā skolēniem 5.00 Ls. mēnesī

1.7.  Maksa par  kultūras pasākumiem Salacgrīvas vidusskolā un  Korģenes filiālē:
1.7.1. Ieejas biļešu maksa par kultūras  pasākumiem skolā skolēniem 0.50 Ls. personai

2. Atbrīvot no piedāvāto pulciņu maksas audzēkņus no mazturīgajām ģimenēm (uzrādot izziņu par 
atbilstību mazturīgo ģimeņu statusam).

3. Atbrīvot no piedāvāto pulciņu maksas audzēkņus par slimības laiku, kas sasniedz divas nedēļas 
un vairāk, uzrādot ārsta vai slimnīcas izdotu attaisnojošo dokumentu.

4. Atbrīvot no maksas par dzīvošanu dienesta viesnīcā audzēkņus no mazturīgajām ģimenēm 
(uzrādot izziņu par atbilstību mazturīgo ģimeņu statusam).

5. Punktos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. minētie pakalpojumi tiek aplikti ar PVN  (pievienotās  vērtības 
nodokli)   likumā  noteiktā  kārtībā.

6. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.



7. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 16.09.2009. lēmumu  Nr. 224, protokols  
Nr.6;20.$.

Lēmums Nr. 712.

58. §
Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, 2010.gada 
15.decembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 
pakalpojumiem:

2. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekamas ar spēkā esošo likumā noteikto pievienotās 
vērtības nodokli (PVN). 

3. Samaksu par pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit dienas) pirms svinīgās 
reģistrācijas dienas pie Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka (saņemot samaksas kvīti) vai 
iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā.

4. No lēmuma cenrāža 2.punktā minētās pakalpojuma maksas atbrīvo, ja abas personas ir 
pirmās vai otrās grupas invalīdi vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par 
trūcīgām.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 21.10.2009. lēmumu Nr.320 „Par 
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.8; 63.§) 
ar grozījumiem 20.01.2010., lēmums Nr.10 (protokols Nr.1; 10. §).

Nr.
p.k.

Pakalpojums
Maksa par 

pakalpojumu
bez PVN (Ls)

1. Svinīga laulības reģistrācija Salacgrīvas novada domē un Liepupes 
pagasta pārvaldē darbdienās (samaksājot valsts nodevu Ls 5)

-

2. Svinīga laulības reģistrācija
Salacgrīvas kultūras nama foajē un Ainažu kultūras nama baltajā 
zālē

8,26

3. Svinīgā laulības reģistrācija savstarpēji vienojoties – svētku dienās un 
svētdienās vai ārpus nodaļas citās piemērotās telpās 

33,06

4. Maksa par mūziku laulības reģistrācijā Salacgrīvā un Ainažos 14,05
5. Maksa par dzeju laulības reģistrācijā Salacgrīvā un Ainažos 14,05
6. Laulības jubilejas svinīga ceremonija Salacgrīvā 8,26
7 Svinīga laulības reģistrācija darba dienās Liepupes pagasta pārvaldes 

mazajā zālē
7.1. ar zāles noformējumu 8,26
7.2. ar zāles noformējumu un klavieru pavadījumu 26,44
7.3. ar zāles noformējumu, klavieru un vokālo pavadījumu 44,62
8. Svinīga laulības reģistrācija darba dienās Liepupes pagasta pārvaldes 

lielajā zālē
8.1. ar zāles noformējumu 14,88
8.2. ar zāles noformējumu un klavieru pavadījumu 33,06
8.3. ar zāles noformējumu, klavieru un vokālo pavadījumu 51,24
9. Svinīga laulības reģistrācija Liepupes pagasta pārvaldes zālēs, 

savstarpēji vienojoties (ārpus darba laika, atpūtas dienās un svētku 
dienās

9.1. ar zāles noformējumu 24,79
9.2. ar zāles noformējumu un klavieru pavadījumu 42,97
9.3. ar zāles noformējumu, klavieru un vokālo pavadījumu 61,15
10. Dzimšanas svinīga reģistrācija Salacgrīvā un Liepupē 8,26
11. Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana vāciņos 2,06



6. Salacgrīvas novada Informācijas nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Salacgrīvas 
novada mājas lapā www.salacgriva.lv.

7. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.

Lēmums Nr. 713.

59. §
Par Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ņemot vērā 
2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt šādas Salacgrīvas novada domē un pārvaldēs sniegto pakalpojumu maksas 
latos par pakalpojumiem, kas nav informācijas sniegšanas maksas pakalpojumi:
1.1.  dokumentu nosūtīšana pa faksu:

1.1.1. Latvijā 1 lapa 0,30
1.1.2. ārpus Latvijas 1 lapa 0,80
1.1.3. faksa saņemšana 0,10

1.2.  laminēšana 
1.2.1. 65 x 95 mm 0,17
1.2.2. 75 x 105 0,21
1.2.3. 111 x 154 mm 0,25
1.2.4. 149 x 210 mm (A5) 0,34
1.2.5. 210 x 287 mm (A4) 0,43

1.3. kopēšana
1.3.1. kopēšana A4 formāts 0,05
1.3.2. kopēšana A3 formāts 0,10

1.4. izdrukas
1.4.1. izdruka A4 0,05
1.4.2 izdruka A3 0,10

1.5. skenēšana
1.5.1 A4 lapa 0,17

1.6. ieraksti
1.6.1. ieraksts disketē 0,34
1.6.2. ieraksts matricā 0,85

1.7. dokumentu iesiešana ar spirāli
1.7.1. Iesiešana (1 sējums) 1,00

2. Sniegto pakalpojumu maksas apliekas ar PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 16.09.2010. lēmumu Nr.233.
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 714.

60. §
Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15. decembra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošas Lauvu tautas nama (TN) sniegto maksas pakalpojumu cenas: 

1.1. datora izmantošana Ls 0,17 par 1 stundu
1.2. melnbaltā izdruka no printera Ls 0,04 par 1 lpp

http://www.salacgriva.lv/


1.3. krāsainā izdruka no printera Ls 0,17 par 1 lpp
2. Apstiprināt telpu nomas maksu Lauvu TN par 1 stundu;

2.1. Zāle                                             Ls 2,50
2.2. citas telpas (par katru atsevišķi) Ls 1,00

3. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
4. Lauvu Dienas centra apmeklētājiem iepriekš minētie pakalpojumi ir bez maksas. 
5. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumu Nr.18.
6. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. 

Lēmums Nr. 715.

61. §
Par karstā ūdens maksas Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par karsto ūdeni, kuru saņem Salacgrīvas kultūras nama īrnieki no kultūras namā 

ierīkotā ūdens sildītāja - Ls 2,06 par m3.
2. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
3. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes  

lēmumu Nr.21 (Protokols Nr.1; 21.§).

4. Lēmums piemērojams ar 01.01.2011.

Lēmums Nr. 716.

62. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz finanšu komitejas 2010. gada 15. decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada 
tūrisma informācijas centrs” sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. Ekskursiju vadītāja pakalpojumi:

1.1.1. Latviešu valodā – 16,39Ls par 1 stundu;
1.1.2. Svešvalodā – 20,49Ls par 1 stundu;

1.2. Samaksa par ekskursiju un pasākumu organizēšanu citām juridiskām personām –
20,49Ls par 1 stundu;

1.3. Samaksa par biroja tehnikas izmantošanu:
1.3.1. Melnbaltās lāzerprintera izdrukas (izņemot no interneta) – 0,08Ls par 1 lapu;
1.3.2. Melnbaltās lāzera izdrukas no interneta – 0,12Ls par 1 lapu;
1.3.3. Krāsainās tintes izdrukas un kopēšana – 0,21Ls par 1 lapu;
1.3.4. Skanēšana – 0,29Ls par 1 lapu;
1.3.5. Faksa izmantošana Latvijā – 0,12Ls par 1 lapu;
1.3.6. Faksa izmantošana pasaulē – 0,29Ls par 1 lapu;
1.3.7. Datora izmantošana – 0,21Ls par laiku līdz 1 pusstundai;

1.4. Pašu izdoto atklātņu mazumtirdzniecības cena – 0,21Ls .



1.5. No dažādiem ražotājiem un izplatītājiem realizācijai saņemtām precēm cena ar 
piecenojumu 25%, noapaļojot līdz apaļām vai tirgošanai pievilcīgām cenām (beigās 0 
vai 5), vai pēc līgumā ar preču ražotājiem vai izplatītājiem noteiktās cenas.

1.6. Maksas pakalpojumiem un preču realizācijai piemērojams PVN likumā noteiktajā 
kārtībā.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2009. gada 19. novembra lēmumu Nr. 
381.

Lēmums Nr. 717.

63. §
Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra  Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt sekojošu Ainažu Ugunsdzēsības muzeja ieejas biļešu maksu:
    1.1. Skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls.0,30.
    1.2. Pieaugušajiem – Ls.0,50
    1.3. Pirmskolas vecuma bērniem, pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem 
(uzrādot darba apliecību ) – bez maksas.
2. Apstiprināt sekojošu Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu maksu:

2.1.  Skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 0,20.
2.2. Skolēniem, studentiem un pensionāriem ar gidu – Ls 0,30.
2.3. Pieaugušajiem – Ls 0,40.
2.4. Pieaugušajiem ar gidu – Ls 0,50.
2.5. Pirmskolas vecuma bērniem, pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem 

(uzrādot darba apliecību ) – bez maksas.
 3.Apstiprināt sekojošu maksu par maksas  pakalpojumiem Salacgrīvas muzejā:

3.1. A4 lapas kopēšana vai drukāšana  – Ls 0.04 
3.2. A3 lapas kopēšana vai drukāšana – Ls. 0.16
3.3. Fotogrāfijas skenēšana – Ls 0.04.

    3.4. Fotogrāfijas drukāšana  ar melnbalto lāzera printeri uz DATA COPY papīra
      Ls 0.08

     3.5. Fotogrāfijas drukāšana  ar krāsaino tintes printeri uz DATA COPY papīra
                  3.5.1.     10 x 15 – Ls 0.32

    3.5.2.     16 x 30 – Ls 0.65
     3.6. Fotogrāfijas  drukāšana  ar krāsaino tintes printeri uz fotopapīra INKJET PHOTO

3.6.1.  10 x 15 – Ls 0.49
3.6.2.  16 x 30 – Ls 0.98

    3.7. Maksa par lēmuma 3.punktā uzskaitītajiem maksas pakalpojumiem apliekama ar PVN 
likumā noteiktajā kārtībā.
    4. No ieejas biļešu maksas tiek atbrīvoti arī:
    4.1. starptautisko studentu/skolēnu (ISIC) karšu īpašnieki;
    4.2. starptautisko pasniedzēju/skolotāju (ITIC) karšu īpašnieki;
    4.3. Parex ISIC studentu/skolēnu Visa Electron karšu īpašnieki;
    4.4. Parex ITIC Pasniedzēju Visa Classic karšu īpašnieki;
    4.5. jauniešu (IYTIC) karšu īpašnieki.
    5. Atcelt Salacgrīvas novada domes  20.01.2010. lēmumu Nr.11.
    6. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 718.



64. §
Par informācijas nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu

Pamatojoties 2010.gada 15. decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes multimediju projektora nomas maksu Ls 40 
(četrdesmit latu) dienā.

2. Apstiprināt maksas par sludinājumu publicēšanu „Salacgrīvas novada ziņas”:
2.1. par fizisko un juridisko personu sludinājumu publicēšanu izdevumā „Salacgrīvas novada 
ziņas” – par vārdu Ls 0,15 vai par vienu cm2 – Ls 0,20, nosakot minimālo maksu par 
sludinājumu- Ls 1,00;
2.2. par fizisko un juridisko personu sludinājumu publicēšanu izdevuma „Salacgrīvas novada 
ziņas” pirmajā lapā – par vārdu – Ls 0,20 vai Ls 0,28 par vienu cm2. 
3. Maksas apliekas ar PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

domes lēmumus Nr. 30 un Nr. 29.

Lēmums Nr. 719.

65. §
Par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra

 sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 15.decembra atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem: 
1.1. par vienas formas sagatavošanu Eiropas Savienības atbalsta maksājumu saņemšanai par 

faktiski apstrādātajiem lauksaimniecības hektāriem un materiālu atvešanu no 
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valmieras nodaļas - Ls 5.00.

1.2. par projektu „Naturālo saimniecību pārstrukturizācija” un „ES standartu sasniegšana” 
sagatavošanu pašvaldības iedzīvotājiem - Ls 30.00.

2. Maksas pakalpojumi apliekami ar PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumu Nr. 9.
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. 

Lēmums Nr. 720.

66. §
Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 
12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:



1. Apstiprināt sekojošas Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu 
maksas:
1.1. Par nomas maksu par visiem ”Zvejnieku Parkā” ietilpstošajiem objektiem (stadions, 

estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas, telšu vietas, rezerves futbola laukums), tai 
skaitā, maksa par patērēto elektroenerģiju:

1.1.1. Par sporta un atpūtas pasākumiem uz divām diennaktīm:
1.1.1.1.Līdz 500 cilvēkiem Ls 500,00 
1.1.1.2.No 501 līdz 1000 cilvēkiem Ls 1000,00 
1.1.1.3.No 1001 līdz 1500 cilvēkiem Ls 1500,00 
1.1.1.4.Virs 1500 cilvēkiem Ls 2000,00

1.1.2. Par citiem pasākumiem, kas nav minēti lēmuma 1. punktā, noteikt šādu nomas 
maksu par vienu stundu:

1.1.2.1.Bērnu un jauniešu kolektīviem Ls 5,00
1.1.2.2.Brīvdabas teātra uzvedumiem Ls 5,00
1.1.2.3.Mūzikas grupām koncertiem Ls 15,00
1.1.2.4.Papildus katram pasākumam maksa par atkritumu izvešanu: Ls 40,00 

1.1.3. Par masu atpūtas pasākumiem uz laiku līdz vienai diennaktij par „Zvejnieku parkā” 
ietilpstošajiem objektiem (estrāde, pieguļošā teritorija, autostāvvietas), tai skaitā, par 
patērēto elektroenerģiju (38A), atkritumu savākšanu un to izvešanu: Ls 750,00.

1.2.  par futbola laukumu un tribīņu noma:
1.2.1. Par spēli galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 60,00 
1.2.2. Par spēli galvenajā laukumā jauniešiem Ls 40,00 
1.2.3. Par spēli rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 30,00
1.2.4. Par spēli rezerves laukumā jauniešiem Ls 25,00
1.2.5. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 40,00 
1.2.6. Par treniņu nodarbību galvenajā laukumā jauniešiem Ls 30,00
1.2.7. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā pieaugušajiem, junioriem Ls 25,00
1.2.8. Par treniņu nodarbību rezerves laukumā jauniešiem Ls 20,00
1.2.9. Par galvenā laukuma nomu uz dienu Ls 100,00 
1.2.10. Par rezerves laukuma nomu uz dienu Ls 75,00 

*Maksa noteikta par treniņu nodarbībām līdz 3 stundām.

1.3. Par tenisa kortu un inventāra nomu:
1.3.1. Par tenisa kortu nomu Salacgrīvas „Zvejnieku parkā” par 1 stundu:

1.3.1.1.Darba dienās 8:00-16:00 Ls 2,46
1.3.1.2.Darba dienās 16:00-21:00 Ls 3,28
1.3.1.3.Brīvdienās Ls 2,46
1.3.1.4.Skolēniem un studentiem darbadienās 8:00-16:00 Ls 1,64

1.3.2.  Tenisa raketes un bumbiņas noma par 1 stundu Ls 0,41

1.3.3. Noteikt abonementa maksu mēnesim (jāizmanto no 1.-30.(31.)datumam)
1.3.3.1.Darba dienās 8:00-16:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  Ls 15,57
1.3.3.2.Darba dienās 16:00-21:00 (2 x nedēļā – 1 st.)  Ls 22,13
1.3.3.3.Darba dienās 16:00-21:00 (1 x nedēļā – 1 st.) un brīvdienās (1 x nedēļā – 1 st.) 

Ls 18,85
* (ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi, tad abpusēji vienojoties par laikiem)

1.4. Par hokeja laukuma un stadiona (bez futbola laukuma) nomu:
1.4.1. par hokeja laukuma Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu periodā no 1.maija līdz 

30.septembrim:



1.4.1.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām Ls 2
1.4.1.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu Ls 5

1.4.2. par stadiona (bez futbola laukuma) Salacgrīvā Sporta ielā Nr.6 izmantošanu: 
1.4.2.1.Par treniņnodarbību līdz 2 stundām Ls 2
1.4.2.2.Par treniņnodarbībām uz 1 dienu Ls 5

1.4.3. par telts vietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti Ls 0,82. Telšu vietas 
noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām. 

1.4.4. par autostāvvietu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 par diennakti Ls 1,64. Automašīnu 
stāvvietas noteiktas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā Nr.1 iezīmētajām teritorijām.

* Maksa par telšu un automašīnu stāvvietu netiek piemērota, ja nomnieks nomā visu teritoriju 

1.5. Par ieejas biļešu maksu „Zvejnieku parka” slidotavā par 1 konkrētu dienu:
1.5.1. Pieaugušajiem Ls 0.66
1.5.2. Bērniem un skolniekiem Ls 0.33

1.6. Par trenažieru zāles izmantošanu: 
1.6.1. Noteikt maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 izmantošanu:

1.6.1.1.Par 1 stundu pieaugušajiem Ls 0.66
1.6.1.2.Par 1 stundu skolēniem līdz 18 g.v. Ls 0.41

1.6.2. Noteikt šādu abonementa maksu par trenažieru zāles Salacgrīvā Sporta ielā Nr.6 
izmantošanu:

1.6.2.1.1. Par 10 stundām pieaugušajiem Ls 5.90
1.6.2.1.2. Par 10 stundām skolēniem līdz 18 g.v. Ls 3.69

*Abonementa derīguma termiņš - vienu mēnesi no iegādes brīža.

1.7. Noteikt maksu par saunas un ar to saistīto telpu Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6 
izmantošanu:

1.7.1. Par saunas izmantošanu 1stundu ( līdz 10 personām) Ls 3,28
1.7.2. Par saunas izmantošanu 1 stundu pēc treniņa trenažieru zālē (līdz 10 personām)   Ls 

2,46
1.7.3. Par saunas izmantošanu par pirmo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 personām) Ls 

3,28
1.7.4. Par saunas izmantošanu par katru nākošo stundu pasākumu rīkošanai (līdz 15 

personām                Ls 1,64
1.7.5. Par priekštelpas izmantošanu 1 stundu (līdz 15 personām) Ls 0,82

*No maksas par saunas un ar to saistīto telpu izmantošanu līdz divām stundām tiek atbrīvotas 
Zvejnieku parka sporta spēļu komandas pēc spēlēm Salacgrīvā.

2. Nomas maksa apliekas ar PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

lēmumu Nr.1, (protokols 1;1§), lēmumu Nr.2 (protokols 1;2§), lēmumu Nr.3 (protokols 1;3§), 
lēmumu Nr.4 (protokols 1;4§), lēmumu Nr.5 (protokols 1;5§) un lēmumu Nr.6 (protokols 1;4§), 
2009.gada 21.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 70 (protokols 2; 
31§),.

Lēmums Nr. 721.

67. §



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

Pamatojoties 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksu 
Ls 1,00 par vienu personu diennaktī, slēdzot telpu nomas līgumu.

2. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumu Nr.16 (Protokols Nr.1; 16.§).
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 722.

68. §
Par Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu nomas maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15. decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt telpu nomas maksu Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” par 1 
diennakti nakšņošanai grupas telpā vienai personai - Ls 3,00.

2. Apstiprināt šādas telpu nomas maksas Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” 
par 1 stundu:
2.1. Zāle (teātra izrādēm, pulciņiem un citiem pasākumiem) Ls 2,70
2.2. Zāle (kāzām, jubilejām) Ls 5,24

3. Apstiprināt ēdināšanas bloku izmantošanas maksu nometnēm  Ls 0,50 dienā no personas
4. Apstiprināt sekojošas nomas maksas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” par 1 mēnesi:

4.1.Virtuves noma – Ls  2.12
4.2.Virtuves inventāra noma –  Ls 2.12 
4.3. Veļas mazgātuves noma – Ls 28.08
4.4. Veļas mazgātuves inventāra noma –  Ls 2.54

5. Apstiprināt sekojošas nomas maksas pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” un pirmsskolas 
izglītības iestādes „Vilnītis” filiālē Svētciemā:

6.1. Virtuves noma  –  Ls 2.12.
6.2. Virtuves inventāra noma  - Ls 2.12

6. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
7. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas dome 

lēmumu Nr.14. 
8. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 723.

69. §
Par mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15. decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:



1. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” mūzikas 
instrumentiem sekojošu nomas maksu mēnesī: 

1.1. Flauta Piccolo Ls 1,00
1.2. Flauta Ls 0,83
1.3. Trompete Ls 0,41
1.4. Tenors Ls 3,05
1.5. Alts Ls 2,30
1.6. Saksofons Ls 1,24
1.7. Akordeons Ls 1,16
1.8. Bass Ls 0,83
1.9. Klavieres Ls 1,61
1.10. Ksilofons Ls 0,74

2. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumu Nr.15.
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 724. 

70. §
Par Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ņemot vērā 
2010.gada 15.decembra finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt sekojošas cenas latos par Būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1.rasējumu un tekstu izdrukas:

melnbalta A3 formāta lapa 0,82
krāsaina A3 formāta lapa 1,64
melnbalta A2 formāta lapa 1,64
krāsaina A2 formāta lapa 3,28
melnbalta A1 formāta lapa 2,46
krāsaina A1 formāta lapa 4,10
melnbalta A0 formāta lapa 4,10
krāsaina A0 formāta lapa  8,20 

1.2.zīmējumu un fotogrāfiju izdrukas:
melnbalta A3 formāta lapa 2,46
krāsaina A3 formāta lapa 3,28
melnbalta A2 formāta lapa 4,10
krāsaina A2 formāta lapa 6,56
melnbalta A1 formāta lapa 8,20
krāsaina A1 formāta lapa 12,30
melnbalta A0 formāta lapa 12,30
krāsaina A0 formāta lapa 16,39

1.3.dokumentu perforēšana un iesiešana ar spirāli:
   līdz 50 lapām 0,41
   no 50 līdz 100 lapām 0,82
   vairāk par 100 lapām 1,64

2. Cenas apliekamas ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 9.janvāra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

lēmumu Nr.17.



4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. 

Lēmums Nr. 725.

71. §
Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, 

Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto 
pakalpojumu maksas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 2010.gada 15.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, 
V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 
novada dome NOLEMJ:

8. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu bibliotēkas, 
Mērnieku bibliotēkas, Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes bibliotēkas, 
Korģenes bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem:

N.p.k. Bibliotēkas pakalpojumi Mērvienība Cena 
(Ls)

1.
1.1. Starpbibliotēku abonementa izmantošana (Salacgrīvas 

novada Salacgrīvas bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, 
Mērnieku bibliotēkā, Svētciema bibliotēkā, Korģenes 
bibliotēkā)

1 izpildīts 
pieprasījums

0.20

1.2 Pasta pakalpojumi par starpbibliotēku abonementa 
izmantošanu ( Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, 
Svētciema bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes 
bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā)

1 izpildīts 
pieprasījums

1,50

1.3 Soda nauda (par iespieddarbu nodošanas termiņa 
pārkāpšanu) Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 
Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 
bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, 
Korģenes bibliotēkā)

1 mēnesis 0.50

1.4 Lasītāja karte (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
bibliotēkā)

1 gads 1.00

1.5 Lasītāja karte skolēniem un pensionāriem (Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēkā)

1 gads 0.50

2. Izdruka no datora: (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, 
Svētciema bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, Tūjas 
bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā)

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Melnbalta, teksts
Melnbalta, attēls
Krāsaina, teksts
Krāsaina, attēls

1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.

0.05 
0.10 
0.20
0.40

2.2 Skenēšana (Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 
Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 
bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, 
Korģenes bibliotēkā)

1 lpp. 0.10

2.3 Datora izmantošana (sākot no 3.stundas dienā) 
(Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā)

1 stunda 0.20

3.
3.1 Kopēšana: (Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, 



Ainažu bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema 
bibliotēkā, Tūjas bibliotēkā, Liepupes bibliotēkā, 
Korģenes bibliotēkā)

3.1.1.  
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4

Melnbalta, teksts 
Melnbalta, attēls
Krāsaina, teksts
Krāsaina, attēls

1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.

0.05 
0.10 
0.20
0.40

3.2. Melnbalta A3 (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā)

1 lpp. 0.10

3.3. Faksa izmantošana: (Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
bibliotēkā, Mērnieku bibliotēkā, Svētciema bibliotēkā, 
Tūjas bibliotēkā, Korģenes bibliotēkā)

3.3.1.
3.3.2.

Latvijā      
Pasaulē

1 reize (līdz 5
lapām) 

0.30
1.00

4. Bibliotēkas telpu noma (apliekama ar pievienotās 
vērtības nodokli likumā noteiktā apmērā (Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēkā, Ainažu bibliotēkā, 
Svētciema bibliotēkā)

1 stunda 2.00

5. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 19.11.2009. lēmumu Nr.347 „Par 

Salacgrīvas novadu bibliotēku sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 
19.§); 

Lēmums Nr. 726.

72. §
Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz. Finanšu komitejas 15.12.2010. sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 
„PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, 
U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikumu saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.
1.1. Pielikuma Nr.1 -2.5 un 2.6 punkti piemērojami ar 01.09.2011.
1.2. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši Darba likuma 97.panta nosacījumiem, 
jānodrošina darba līgumu grozījumu veikšana 2.5,2.6. punktā minētajiem pedagogiem 
par blakus darba veikšanas saskaņošanu.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes lēmumus Nr.433 no 18.08.2010. 
(ar grozījumiem lēmums Nr.599 no 17.11.2010.)

Lēmums Nr. 727. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

73. §
Par saistošo noteikumu Nr. B - 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2010. gada pamata un speciālo budžetu” apstiprināšanu

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Lēmums Nr. 728. Pielikumi uz 20 lp. pievienoti protokolam.



74. papildus darba kārtības jautājumi: 
74.1. §

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles komisijas 
apstiprināšanu

Ņemot vērā to, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un 
brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 
10.decembra lēmumu Nr. 655, un pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto 
daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu, atklāti 
balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, 
J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās 
izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Uz komerciālās zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nenosolītajiem zivju tīklu limitiem rīkot  
slēgto pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoli. 

3. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās 
izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

4. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisiju 5 locekļu sastāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs : domes izpilddirektors Jānis Cīrulis;
4.2. komisijas loceklis : padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece;
4.3. komisijas loceklis – : uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga;
4.4. komisijas loceklis : iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvede Vilhelmīna Brante;
4.5. komisijas loceklis – sekretārs : projektu vadītāja palīgs Selga Rozenšteina.

Lēmums Nr. 729. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.

74.2. §
Par biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” projekta „Dod „5” sportam!” līdzfinansēšanu

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma 
konkursa pasākumu „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmās 
vietējās attīstības stratēģijas rīcības „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” ietvaros 
izstrādātajam biedrības „Sporta klubs „Veixmes” projektam „Dod „5” sportam!”, nepieciešams 
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta iesniegšanas laiks no 2010. 
gada 10. decembra līdz 2011.gada 10.janvārim.

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
1. Atbalstīt projekta „Dod „5” sportam!” pieteikuma iesniegšanu par kopējo summu Ls 9369,00 

(Deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi lati, 00 santīmi).
2. Salacgrīvas novada domei projekta realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām Ls 936,90 (deviņi simti trīsdesmit seši lati, 90 santīmi).

Lēmums Nr. 730. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

74.3. §



Par grozījumiem Liepupes pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmumā Nr.05,12.§

Saskaņā ar Liepupes pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmumu Nr.05,12.§, ar kuru 
nolemts sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemi („Ķesteri nr.12F”), kura saskaņā ar Latvijas Valsts 
vēstures arhīva 11.10.1996.gada izziņu Nr.2-JP-16753/2 piederējusi Duntes pagasta pašvaldībai 
10,48 ha platībā, Latvijas Valsts vēstures arhīva 24.02.2009. izziņu Nr.5-JP-466 ar zemes gabala 
„Ķesteri nr.12F” plānu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem 
datiem par zemes vienībām Liepupes pagastā „Buki” (kadastra apzīmējums 66600110126), 
„Dzirnas” (kadastra apzīmējums 66600110039) un „Morīši” (kadastra apzīmējums 66600110125) 
un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 1.panta  11. punkta b 
apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir valstij vai pašvaldībai piederošs zemes gabals, 
kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 
zemes gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošanu atbilstoši 
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 
koplietošanas ceļam, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka, zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt zeme, gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajam, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 
14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām 
apstiprina un numurus ēkām un telpu grupām piešķir pašvaldības dome un 2006.gada 20.jūnija 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka 
lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav bijis noteikts lietošanas 
mērķis, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, 
K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Grozīt Liepupes pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmuma Nr.05,12.§ lemjošo daļu un 
izteikt to šādā redakcijā: 

„1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu „Ķesteri 1” (kadastra apzīmējums 
66600110039) sekojošos zemes gabalos:
1.1. 3,1515 ha platībā (kadastra apzīmējums 66600110126), piešķirot nosaukumu „Buki” 
un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (3,1250 ha) un 
lauksaimniecības zeme (0,0265 ha),
1.2. 3,3592 ha platībā (kadastra apzīmējums 66600110039), piešķirot nosaukumu 
„Dzirnas” un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme 
(3,3352 ha) un lauksaimniecības zeme (0,0240 ha),
1.3. 2,8815 ha platībā (kadastra apzīmējums 66600110125), piešķirot nosaukumu „Morīši” 
un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0,1100 ha) un 
lauksaimniecības zeme (2,7715 ha).
2. Sadalīšanas rezultātā izveidojušos zemes gabalus 15043 kv.m. platībā un 3010 kv.m. 
platībā atzīt par starpgabaliem un pašvaldībai piekritīgiem,
saskaņā ar pielikumu”

Lēmums Nr. 731. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

74.4. §
Par nosaukuma un adreses „Sauleskalni 2” piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas 

pagastā

Pamatojoties uz Artūra Martinsona, personas kods [..], pilnvarotās personas [..], 2010.gada 
23.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 22.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/940) par 
adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā un saskaņā ar 2009.gada 
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas 



nosaka, ka apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota 
institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas pagastā ar kadastra Nr. 6672 002 0121 un uz tā 
esošai dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai nosaukumu un adresi: Sauleskalni 2, 
Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.

Lēmums Nr. 732. Pielikums un administratīvais akts uz 4 lp. pievienoti protokolam.

74.5. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu

 uz pieciem gadiem zvejnieku saimniecībai "Jaunozolnieki"

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Jaunozolnieki” īpašnieka Jāņa 
Jankoviča 2010.gada 22.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/937), ar lūgumu, pagarināt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz pieciem gadiem.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 
zvejnieku saimniecības „Jaunozolnieki” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta 
reģistrācijas apliecības kopija (izdota 14.01.1999.); reģistrācijas Nr. 410102963; Zv/s 
„Jaunozolnieki” speciālā atļauja (izdota 2010.gada 13.aprīlī) kopija, zvejnieku saimniecības 
„Jaunozolnieki” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.8 (27.04.1999.) kopija, 
papildvienošanās pie līguma (2004.31.12.) kopija un informācija par plānotajiem zvejas 
apjomiem, zvejas vietu un zvejas rīkiem.

3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, S.Eglīte, 
I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

4. Noslēgt uz pieciem gadiem ar 2011.gada 3.janvāri zvejnieku saimniecības „Jaunozolnieki” 
(„Jaunozolnieki”, Liepupes pagasts, Reģ. Nr.410102963) rūpnieciskās zvejas tiesības nomas 
līgumu komercdarbībai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Lēmums Nr. 733. Pielikums un administratīvais uz 12 lp. pievienots protokolam.

74.6. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecībai "Bentoss"

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Bentoss” īpašnieka Jāņa 
Krastiņa 2010.gada 21.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/935), ar lūgumu, pagarināt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz pieciem 
gadiem.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta 
prasībām zvejnieku saimniecības „Bentos” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 
komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 15.12.1998.), reģistrācijas Nr. 410102950, 
Zv/s „Bentoss” speciālā atļauja (izdota 2010.gada 31.martā) kopija, zvejnieku saimniecības 
„Bentoss” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. 2 (08.03.1999.) kopija, 
pilnveidošanas līgums (08.03.1999.) un informācija par plānotajiem zvejas apjomiem, 
zvejas vietu un zvejas rīkiem.



3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

 Noslēgt uz pieciem gadiem ar 2011.gada 03.janvāri zvejnieku saimniecības „Bentoss” 
(„Krastiņi”, Liepupes pagasts, Reģ. Nr.410102950) rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu 
komercdarbībai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Lēmums Nr. 734. Pielikums un administratīvais uz 13 lp. pievienoti protokolam.

74.7. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz pieciem gadiem Zvejnieku 

saimniecība „BRĪVĀ KAIJA”

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „BRĪVĀ KAIJA” īpašnieka 
Māra Miezīša 2010.gada 21.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/933), ar lūgumu, pagarināt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz pieciem 
gadiem.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta 
prasībām zvejnieku saimniecības „BRĪVĀ KAIJA” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 
komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 18.05.2010.); reģistrācijas Nr. 
44101029792; Zv/s „BRĪVĀ KAIJA” speciālā atļauja (izdota 2010.gada 28.maijā) kopija, 
zvejnieku saimniecības „BRĪVĀ KAIJA” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 
Nr.02/2005 (30.03.2005.) kopija, patapinājuma līguma (21.05.2010.)kopija un informācija 
par plānotajiem zvejas apjomiem, zvejas vietu un zvejas rīkiem.

3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR” (D.Straubergs, 
S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, S.Kuka, 
D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Noslēgt uz pieciem gadiem ar 2011.gada 03.janvāri zvejnieku saimniecības „BRĪVĀ 
KAIJA” („Gaitiņi”, Liepupes pagasts, Reģ. Nr.44101029792) rūpnieciskās zvejas tiesības nomas 
līgumu komercdarbībai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Lēmums Nr. 735. Pielikums un administratīvais uz 10 lp. pievienoti protokolam.

74.8. §
Par dalību Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta pasākumā "Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”
(D.Straubergs, S.Eglīte, I.Īstenais, Ž.Andže, G.Šmits, K.Ķemers, J.Prīmanis, V.Dance, U.Jēgers, 
S.Kuka, D.Martinsone), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam atbalsta 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcībā „Vietējo kopienu un saietu centru attīstība” ar projektu
”Salacgrīvas pašvaldības sabiedrisko centru iekārtošana”.

2. Projekta kopējās izmaksas ar PVN Ls 16854,46, bez PVN Ls 14000.
3. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 14 000 (četrpadsmit tūkstoši lati).
4. Pieprasītais publiskais finansējums Ls 12320 jeb 88% no projekta attiecināmajām izmaksām.



5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, līdzekļus priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai paredzēt  
Salacgrīvas novada domes budžetā.

6. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Liepupes pagasta tautas nama vadītāju Andri 
Zundi.

Lēmums Nr. 736.

Sēdi slēdz plkst. 17.00

Sēdes vadītājs Skaidrīte Eglīte

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs

Protokolētāja                      Gunta Kristiņa


