
 

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur info rmāciju 

par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu  

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,  

Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Salacgrīvā 

2013.gada 23.oktobrī         Nr. 14 

           

Sēde sasaukta pulksten 15:00 

Sēdi atklāj pulksten 15:00 

  

Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs piedalās 

2. Skaidrīte Eglīte  piedalās 

3. Jānis Cīrulis piedalās 

4. Sanita Šlekone  piedalās 

5. Anda Alsberga piedalās 

6. Māris Trankalis piedalās 

7. Andris Zunde piedalās 

8. Inga Čekaļina  piedalās 

9. Gints Šmits piedalās  

10. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

11. Lija Jokste  piedalās 

12. Aija Kirhenšteine piedalās 

13. Normunds Tiesnesis nepiedalās (personiski iemesli) 

14. Ilona Balode piedalās 

15. Dace Martinsone piedalās 
 

 

Domes sēdē piedalās: Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece 

– Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada 

domes finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta 

plānotāja, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Maruta 

Pirro - Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas 

pārvaldes vadītāja, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore, Arta Rubeze 

– Liepupes vidusskolas direktore, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 

speciāliste, Pārsla Dzērve – Salacgrīvas kultūras nama vadītāja, Anita Holma – Salacgrīvas novada 

sociālā dienesta vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte, 

Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada 

tūrisma informācijas centra vadītājs, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 

palīgs tehniskos jautājumos  

mailto:dome@salacgriva.lv


Uzaicināti un piedalās: Ligita Šteina – Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības „Mūsu 

ķepas” pārstāve 

 

D A R B A   K Ā R T Ī B A 

 

1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

2. Par Salacgrīvas novada domes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

3. Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

4. Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas 

un interešu kolektīvi” apstiprināšanu 

5. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.520 „Par 

nolikuma „Par apbalvojuma „Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” piešķiršanu” 

apstiprināšanu” 

6. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

8. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”) ”” 

apstiprināšanu 

9. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos  Nr. 4  „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā”” 

apstiprināšanu  

11. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” apstiprināšanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā 

lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu 
15. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 
novadā”” apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

17. Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz 

palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”” 

apstiprināšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

izcenojumi Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 



20. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

21. Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

16.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

22. Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanu”” apstiprināšanu 

23. Par saistošo noteikumu Nr. 31 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība”” apstiprināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemesgabala „Rudeņi”, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1, Dārza ielā 7, Svētciemā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

27. Par dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai 

28. Par kustamās mantas – Honda CRV atsavināšanu, kustamās mantas nosacītās cenas 

apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

29. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

30. Par [..] dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

32. Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

33. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

34. Par zemes gabala Kāpu ielā 1, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

35. Par pašvaldības zemes gabala daļas Valdemāra ielā 71A, Ainažos iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

36. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala „Liellapes”, Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, 

Rīgas iela 7, Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu [..] 

39. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

40. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

42. Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 

43. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2014.gada kalendāram „Ainava 

Salacgrīvas novadā” 

44. Par Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības „Mūsu ķepas” iesniegumu 

45. Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 

transporta izdevumu segšanai 

46. Par Liepupes vidusskolas direktores iesniegumu par finansējuma piešķiršanu deju kolektīva 

“Liepupīte” dalībnieku ēdināšanai 

47. Papildus darba kārtības jautājumi: 

47.1.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma [..] pieņemšanu dāvinājumā 

47.2.Par finansiālu atbalstu biedrības „Vecāki –Ainažu jaunatnei” projekta „Dejotprieks” 

 Realizēšanai 

47.3.Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Saieta telpu 

izveidošana Svētciemā” realizēšanai  



48. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 

Gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

49. Par naudas balvas piešķiršanu 

50. Par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

 

Informācija: 

1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2013.gada 1.oktobrī (ziņo Salacgrīvas novada 

domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa) 

2. Pārskats par komandējumu – dalību Vidzemes tūrisma asociācijas rīkotajā pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Krieviju (ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācija centra vadītājs J.Zālītis) 

3.Informācija par projekta „Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei rekonstrukcija” 

realizācijas gaitu (ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos 

A.Krūmiņš) 

4.Informatīvs ziņojums par Salacgrīvas novada būvvaldes darbu (ziņo Salacgrīvas novada 

būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte I.Cīrule) 

 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 49 

jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj 

apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2013.gada 

11.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/269), balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

 Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem 

lēmums Nr. 84 no 20.02.2013.; lēmums Nr. 146 no 20.03.2013.; lēmums Nr. 262 no 29.05.2013.: 

lēmums Nr. 338 no 17.07.2013. un lēmums Nr. 490 no 25.09.2013.): 
 

1.  Pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļas Pārvalde 3.ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

  

Amats Koeficients Slodzes Amatalga 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

3. 
Personāla 

speciālists 
0.55 1 Ls 627 30.III  

 

 

Lēmums Nr.498. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 



2. § 

Par Salacgrīvas novada domes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas izveidošanu 

un nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai dome var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. Atbilstoši Dzīvesvietu deklarēšanas 

likuma 12.panta nosacījumiem, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:   1) dzīvesvietas 

deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja 

pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;           2) attiecīgajai personai 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” nosaka kārtību, kādā 

pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

 Salacgrīvas novada pašvaldībā lēmumus par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

pieņem Salacgrīvas novada dome, atbildīgajiem darbiniekiem (amatpersonām) atbilstoši savai 

kompetencei sagatavojot lēmumu projektus domes sēdēm saistībā ar iepriekš minēto jautājumu. Lai 

šo darbu veiktu efektīvāk un operatīvāk izskatītu jautājumus par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu, kā arī lai būtu nodrošināta lēmumu pieņemšana Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā termiņā, lietderīgi izveidot komisiju, kas būtu pilnvarota pašvaldības vārdā pieņemt šos 

lēmumus. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 2013.gada 

16.oktobra Finanšu un Attīstības komiteju sēdes atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Izveidot Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisiju 3 

locekļu sastāvā, kuras kompetencē ir lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai 

atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pieņemšana. 

2. Deleģēt Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijai 

pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu un lēmumus par 

atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

sastāvu: 

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Domes izpilddirektors; 

3.2. Komisijas locekļi: 

3.2.1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; 

3.2.2. Personāla speciālists. 

 4. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.499. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

3. § 

Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu, lai nodrošinātu vienotu dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā, ņemot 

vērā 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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



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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt nolikumu „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Salacgrīvas novada domes sekretārei- lietvedei iepazīstināt ar nolikumu iestāžu un 

struktūrvienību vadītājus.  

3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.500. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas 

un interešu kolektīvi” apstiprināšanu 

(ziņo P.Dzērve) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas 

mākslas un interešu kolektīvi” saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.501. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.520 „Par 

nolikuma „Par apbalvojuma „Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” piešķiršanu” 

apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 

izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.520 

(protokols Nr.12; 48.§) apstiprinātajā nolikumā „Par apbalvojuma „Salacgrīvas Novada Goda 

pilsonis piešķiršanu”: 

 

1. Izslēgt nolikuma „Par apbalvojuma „Salacgrīvas Novada Goda pilsonis” piešķiršanu” 

3.punkta 3.4.apakšpunktu. 

 

Lēmums Nr.502.  

 

6. § 

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 



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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2.Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2) un 

informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu uz euro (pielikums Nr.3). 

 

Lēmums Nr.503. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

7. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu, kā arī ņemot vērā kā arī ņemot vērā 

Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6.pantā 

noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”, 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

3. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos 

pārrēķinu uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

 

Lēmums Nr.504. Pielikumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

8. § 

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”) ”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „„Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 



2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr. 2) un 

informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu uz euro (pielikumu 

Nr. 3). 

 

Lēmums Nr.505. Pielikumi uz 18 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

9. § 

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 

16.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” saskaņā ar 

pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.506. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos  Nr. 4  „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā”” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījums Salacgrīvas novada dome 2009.gada 

19.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas 

novadā””, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  
2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.507. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 



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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” saskaņā ar pielikumu 

Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.508. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”” 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.509. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā 

lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem 

piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā” 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 



Lēmums Nr.510. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.511. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 „„Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.512. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 
 

16. § 
Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 



1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.513. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” saskaņā 

ar pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

 

Lēmums Nr.514. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz 

palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”” 

apstiprināšanu 

D.Straubergs norāda, ka šie noteikumi sava ziņā sevi ir izsmēluši, nav vairs pieprasījumu, nākotnē 

jādomā par citiem iespējamiem palīdzības veidiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai. 

A.Alsberga jautā vai ēku siltināšana nevarētu būt energoefektivitātes pasākums? 

D.Straubergs atbild, ka šajos noteikumos tas nav paredzēts, tas ir nākotnes jautājums par citiem 

atbalsta veidiem. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kas sagatavots pārejai uz 

euro. 

 Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība 

sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”” 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 



2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.515. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

19. § 

Par saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

izcenojumi Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu Nr.1 

 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2) un informāciju 

par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu uz euro (pielikumu Nr. 3). 

 

Lēmums Nr.516. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

20. § 

Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.517. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 



21. § 

Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar 

pielikumu Nr.1.  

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.518. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanu”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

19.maija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanu”” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.519. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 31 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī 

ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 

6.pantā noteiktos noapaļošanas principus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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



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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 

20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu 

tirdzniecība”” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu 

uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.520. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Rudeņi”, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

[..] 

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

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

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

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu un balstoties uz 2013.gada 

24.septembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2013/200), balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu „Rudeņi”, kadastra Nr. 6660 006 0198, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6660 006 0093 (4,16 ha platībā), pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu. 

2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rudeņi”, kadastra Nr. 6660 006 0198 (ar kopējo zemes 

platību 4,16 ha), nosacīto cenu Ls 2 300 (divi tūkstoši trīs simti lati), EUR 3272.61 (trīs tūkstoši 

divi simti septiņdesmit divi euro un 61 cents). 

2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rudeņi”, kadastra Nr. 6660 006 0198, atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.521. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā 

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

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, un 

ņemot vērā šī likuma 45.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 8.pantu, 45.panta trešo 



daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.pantu, ņemot vērā SIA „Divi krasti”, NMK 44103046833 2013.gada 20.septembrī sertificētas 

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

novērtējumu Nr. 2013/197 un balstoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu 

komiteju 2013.gada 16.oktobra sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900 0345, kas sastāv no kopīpašuma domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes 289/1237 domājamām daļām un dzīvokļa ar kopējo platību 28,9 

kv.m. 

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900 

0345,  nosacīto cenu Ls 670 (seši simti septiņdesmit latu), EUR 953.32 (deviņi simti piecdesmit trīs 

euro un 32 centi). 

2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900 0345, atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

 

Lēmums Nr.522. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1, Dārza ielā 7, Svētciemā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

[..] 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā 

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

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, un 

ņemot vērā šī likuma 45.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 8.pantu, 45.panta trešo 

daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.pantu, ņemot vērā 2013.gada 24.novembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2013/201 un balstoties uz 

Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 2013.gada 16.oktobra sēžu atzinumiem, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

Svētciemā, Nr.1, Dārza ielā 7, kadastra Nr. 6672 900 0292, kas sastāv no kopīpašuma domājamās 

daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 579/3472 domājamām daļām un dzīvokļa ar kopējo platību 

57,9 kv.m. 

2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Svētciemā, Nr.1, Dārza ielā 7, kadastra 

Nr. 6672 900 0292, nosacīto cenu Ls 900 (deviņi simti latu), EUR 1280.58 (viens tūkstotis divi 

simti astoņdesmit euro un 58 centi). 

2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - Svētciemā, Nr.1, Dārza ielā 7, kadastra Nr. 6672 900 0292, 

atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

 

 



Lēmums Nr.523. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

27. § 

Par dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai 

 

Ņemot vērā 2013.gada 23.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto dzīvojamās mājas 

[..] pārvaldnieces [..], personas kods [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/711) un iesniegumam 

pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldnieka apsaimniekošanā, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 

09.12.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Nodot dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai 

personai – [..], personas kods [..], parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 

nodošanas un pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1). 

2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldniecei [..] ir pienākums 

noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem pakalpojumu 

sniedzējiem. 

3. Nodot neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu [..] 

pēc līguma par komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas 

nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts dzīvojamās mājas pilnvarotās personas 

vainas dēļ. 

5. Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

Lēmums Nr.524. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par kustamās mantas – Honda CRV atsavināšanu, kustamās mantas nosacītās cenas 

apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 

10.panta pirmo daļu, SIA „Grupa”, sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Gunta Pommera 

(sertifikāts Nr.AA 006) veikto 2013.gada 12.septembra automašīnas Honda CRV novērtējumu, 

ņemot vērā 2013.gada 16.okotbra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – automašīnu Honda CRV, valsts 

reģistrācijas Nr. MH82, šasijas Nr. JHLRD1863WC060438, izlaiduma gads 1998. 

2. Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē. 

3. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu Ls 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti latu). 

4. Noteikt, ka kustamās mantas atsavināšanas izsoli rīko Salacgrīvas novada domes nekustamā 

īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisija.  



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

pielikumu Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.525. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

 

Lēmums Nr.526. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

30. § 

Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

[..] 

 

Lēmums Nr.527. Administratīvais akts uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

31. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo I.Jēkabsone) 

[..] 

 

Lēmums Nr.528. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.529. Noraidītais lēmumprojekts uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1. 2013.gada 12.septembrī Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības „Svētciema 

attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes locekles Ievas Alpas – Eizenbergas iesniegumu 

(reģ. Nr.3-16.2/689) ar lūgumu nepiemērot nomas maksu telpām Svētciemā, Dārza ielā 26 (noslēgts 

nedzīvojamo telpu nomas līgums 8-2.3/1 no 2013.gada 31.maija) biedrības projekta „Saieta telpu izveidošana 

Svētciemā”, īstenošanai un uzturēšanai. Izskatot biedrības „Svētciema attīstības biedrība” 

iesniegumu tika konstatēts, ka: 

1.1. saskaņā ar 2013.gada 31.maijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 8-2.3/1 

nosacījumiem, biedrībai ir iznomātas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  Dārza ielā 26, 

Svētciemā nedzīvojamās telpas – Nr.28 – 6,1 kv.m platībā, Nr. 29 – 78,9 kv.m  platībā, Nr. 40 – 

17,9 kv.m platībā, Nr. 41 – 3,0 kv.m platībā, Nr.42 – 8,5 kv.m platībā, Nr. 43 -11,8 kv.m platībā, 

Nr.45 – 49,0 kv.m platībā un telpu Nr. 46 – 49,0 kv.m platībā. Telpas iznomātas projekta 

„Svētciema un apkārtnes iedzīvotāju saietu telpu izveidošana” īstenošanai un uzturēšanai.  



1.2. Saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās 

lauksaimniecības lēmumu Nr. 09.6-11/13/3090 akceptēts biedrības izstrādātais projekts „Saieta 

telpu izveidošana Svētciemā”. 

1.3. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 11.06.2013. lēmumu Nr. 8.5-11L-14866 biedrībai 

„Svētciema attīstības biedrība” no  18.06.2013. piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

1.4. Nekustamais īpašums Svētciemā, Dārza ielā 26, kadastra Nr.6672 007 0104, kas sastāv 

no zemes gabala 1,07 ha platībā, uz kura atrodas bērnudārza ēka ar kopējo lietderīgo platību 1171,8 

kv.m uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1051. 

Īpašuma kadastrālā vērtība ir 20 668 Ls, bilances vērtība 75488.90 Ls. Biedrības izmantoto telpu 

vērtība kopā ar zemi  ir Ls  14443.26. 

1.5. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai 

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 4
1
.punkts 

paredz, ka pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu 

mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga 

pašvaldības nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai. 

1.6. Ņemot vērā to, ka biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” pašvaldības nekustamais 

īpašums ir nepieciešams, lai realizētu projektu „Saieta telpu izveidošana Svētciemā”, kura ietvaros 

pašvaldības īpašumā esošās telpas tiktu izremontētas, uzturētas un tās tiktu izmantotas kā  

iedzīvotāju saietu telpas,   konstatējams, ka pašvaldības nekustamā īpašuma Svētciemā, Dārza ielā 

26 telpu Nr.28 – 6,1 kv.m platībā, Nr. 29 – 78,9 kv.m  platībā, Nr. 40 – 17,9 kv.m platībā, Nr. 41 – 

3,0 kv.m platībā, Nr.42 – 8,5 kv.m platībā, Nr. 43 -11,8 kv.m platībā, Nr.45 – 49,0 kv.m platībā un 

telpu Nr. 46 – 49,0 kv.m platībā nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar mērķi – saietu telpu 

izveidošanai ir lietderīga un atbalstāma. 

1.7. Savukārt Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā 

paredzēts nodot pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, 

lēmumu par to pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi un pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

slēdz rakstveida līgumu (vienošanos). 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.
1
 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā 

arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

2.1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Svētciema 

attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamā īpašumā 

Dārza ielā 26 – Nr. Nr.28 – 6,1 kv.m platībā, Nr. 29 – 78,9 kv.m  platībā, Nr. 40 – 17,9 kv.m 

platībā, Nr. 41 – 3,0 kv.m platībā, Nr.42 – 8,5 kv.m platībā, Nr. 43 -11,8 kv.m platībā, Nr.45 – 49,0 

kv.m platībā un telpu Nr. 46 – 49,0 kv.m platībā. 

2.2. Nekustamais īpašums tiek nodots biedrībai projekta „Saieta telpu izveidošana 

Svētciemā” īstenošanai un uzturēšanai. 

2.3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

2.4. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz  10 gadiem. 

2.5. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto nekustamo īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem 

mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība īpašumu 

lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.  

2.6. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.  

2.7. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2013.gada 31.maijā noslēgto nedzīvojamo telpu 

nomas līgumu Nr. 8-2.3/1. 



 

Lēmums Nr.530. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par zemes gabala Kāpu ielā 1, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2013.gada 27.augustā Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības „Svētciema attīstības 

biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes locekles Ievas Alpas – Eizenbergas 25.08.2013. 

iesniegumu (reģ. 27.08.2013.g. Nr.3-16.2/649) ar lūgumu dot saskaņojumu pašvaldības nekustamā 

īpašuma - zemes gabala Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta Kāpu ielā 1, zemes vienības 

kadastra apz. 6672 007 0394 (2,4689 ha platībā) izmantošanai – biedrības realizētā  labiekārtošanas 

projekta „Svētciema muižas parka infrastruktūra” pamatlīdzekļu novietošanai un uzglabāšanai. 

Projekta ietvaros paredzēts nekustamā īpašumā izveidot vietējiem iedzīvotājiem un viesiem 

labiekārtotu atpūtas vietu, pastaigu taciņas. 

Ar Valsts ieņēmumu dienesta 11.06.2013. lēmumu Nr. 8.5-11L-14866 biedrībai „Svētciema 

attīstības biedrība” no  18.06.2013. piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Atbilstoši biedrības „Svētciema attīstības biedrība” statūtu 2.punktā noteiktajam, biedrības 

mērķi ir: nodrošināt jaunās paaudzes brīvā laika pavadīšanas iespējas; Svētciema un apkārtnes vides 

sakārtošana un popularizēšana. 

Nekustamais īpašums – zemes gabals Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta, Kāpu ielā 1, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0394, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 

2,4689 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000208610. Zemes gabala kadastrālā vērtība ir 1099 Ls, bilances vērtība 1099 

Ls. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 4
1
.punkts paredz, ka pirmās 

daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības 

nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai. 

Ņemot vērā to, ka biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” pašvaldības nekustamais 

īpašums ir nepieciešams, lai realizētu projektu „Svētciema muižas parka infrastruktūra”, kura 

ietvaros tiks labiekārtots pašvaldības nekustamais īpašums un izveidota  vietējiem iedzīvotājiem un 

citām personām publiski pieejama labiekārtota atpūtas vieta, pastaigu taciņas,  konstatējams, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta, Kāpu ielā 1 nodošana bezatlīdzības lietošanā 

biedrībai ar lēmumā noteikto mērķi ir lietderīga un atbalstāma. 

Savukārt Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 

nodot pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu 

par to pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi 

un pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz 

rakstveida līgumu (vienošanos). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.
1
 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā 

arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 18.septembra atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Svētciema attīstības 

biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu Salacgrīvas 



novada Salacgrīvas pagasta, Kāpu ielā 1, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0394, 2,4689 

ha platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Nekustamais īpašums tiek nodots biedrībai projekta „Svētciema muižas parka infrastruktūra” 

realizēšanai un tā ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu novietošanai un uzglabāšanai. 

3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

4. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz  7 gadiem. 

5. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto nekustamo īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem 

mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība 

īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.  

6. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.  

 

Lēmums Nr.531. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas Valdemāra ielā 71A, Ainažos iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

 

Nekustamais īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 71A, kadastra Nr. 6605 003 0075, zemes 

vienības kadastra apz. 6605 003 0074 1193 kv.m platībā ir noteikts kā Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 377. 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 18.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu Nr. 3-16.1/703, iznomāt [..] daļu no zemes gabala Valdemāra ielā 71A, zemes 

vienības kadastra apz. 6605 003 0074  (300 kv.m platībā),  saskaņā ar pielikumā Nr. 1 

iezīmēto teritoriju. 

2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 1,5% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 

saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu pārējiem gadījumiem. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – piemājas saimniecības uzturēšanai. 

4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1. novembri un līguma darbības 

termiņu – 5 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.532. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala „Liellapes”, Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, 

Rīgas iela 7, Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums „Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr. 100000495638. 



2.Nekustamais īpašums Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes 

gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 

48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 

(protokols Nr.12;22§). 

3. Nekustamais īpašums Liedaga iela 5A (kadastra Nr. 6660 003 0411), saskaņā ar 2008.gada 

24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekritīga zeme. 

4. Zemes gabals Rīgas ielā 7, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības nekustamais īpašums 4.9 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927. 

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

domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/722), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Liellapes”, kadastra Nr. 6660 

009 0419 (425 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienotajā zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr. 10 (pielikums Nr.2) un  daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, 

kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (1427 un 128 kv.m 

platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.11 un 14. Zemes 

gabalā Nr.11 atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 19,7 m garumā, kas ir iezīmēts zemes 

robežu shēmā.  

5.2. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 25.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/736), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(2167 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.13. 

Zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 29.5 m garumā, kas ir iezīmēts 

zemes robežu shēmā 

5.3. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 25.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/735), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(737 un 655 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju 

Nr.10 un Nr.8. Uz zemes gabala teritorijā Nr.8 atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 8 m 

garumā un teritorijā Nr. 10 atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 10 m garumā, kuri ir 

iezīmēti zemes robežu shēmā 

5.4.Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/721), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā 

Mehanizācijas ielā 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 

(560 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.3A. 

Zemes gabalā (Nr.3A) atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 6.5 m garumā, kas ir 

iezīmēts zemes robežu shēmā. Zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 6.5 m 

garumā, kas ir iezīmēts zemes robežu shēmā 

5.5. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/732), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A, kadastra Nr. 

6660 003 0411 (112 kv.m platībā), teritorija Nr. 6, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu plānu (pielikums Nr.3). 

5.6. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/719), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A, kadastra Nr. 



6660 003 0411 (448 un 80kv.m platībā), teritorija Nr. 3 un 3.1., bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu plānu (pielikums Nr.3). 

5.7. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 30.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/745), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A, kadastra Nr. 

6660 003 0411 (112 kv.m platībā), teritorija Nr. 10, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu plānu (pielikums Nr.3). 

5.8. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 30.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16-1/744), iznomāt [..] daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A, kadastra Nr. 

6660 003 0411 (960 kv.m platībā), teritorija Nr. 9 un 9.1, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu plānu (pielikums Nr.3). 

5.9. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/734), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (102 kv.m platībā), teritorija Nr. 12, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.10. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/733), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (549 kv.m platībā), teritorija Nr. 13, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.11. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..],  2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/731), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (123 kv.m platībā), teritorija Nr. 17, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.12.Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/729), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (363 kv.m platībā), teritorija Nr. 27, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.13. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/728), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (610 kv.m platībā), teritorija Nr. 19, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.14. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/727), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (350; 198; 72 un 407 kv.m platībā), teritorijas Nr. 36; 38; 39 

un 41, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.5). 

5.15. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/725), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (446 un 136 kv.m platībā), teritorijas Nr. 1 un 9, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.16. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/724), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (319 kv.m platībā), teritorija Nr. 26, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.17. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/723), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (305 kv.m platībā), teritorija Nr. 21, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.18. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/720), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (148 kv.m platībā), teritorija Nr. 25, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.19. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/717), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (689 kv.m platībā), saskaņā ar iezīmēto teritoriju  zemes 

robežu shēmā (pielikums Nr.6). 



5.20. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/716), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (646 kv.m platībā), teritorija Nr. 37, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.5). 

5.21. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/715), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (537 kv.m platībā), teritorija Nr. 10, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4) un 85 kv.m platībā, teritorija Nr. 34 (pielikums Nr.5). 

5.22. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/714), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (163kv.m platībā), saskaņā ar iezīmēto teritoriju, kas iezīmēta 

zemes robežu shēmā 163 kv.m platībā (pielikums Nr.7).  

5.23. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/713), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (196 kv.m platībā), teritorija Nr. 4, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.24. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/726), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (767 kv.m platībā), teritorija Nr. 6, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4). 

5.25. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 24.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/718), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (176 kv.m platībā),  saskaņā ar pievienotajā zemes robežu 

shēma iezīmēto teritoriju (pielikums Nr.8). 

5.26. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 30.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/747), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (149 un 689 kv.m platībā), saskaņā ar pievienotajā zemes 

robežu shēma iezīmēto teritoriju Nr. 11 un 14 (pielikums Nr.4). 

5.27. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2013.gada 30.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/746), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (622 kv.m platībā), saskaņā ar pievienotajā zemes robežu 

shēma iezīmēto teritoriju Nr. 40 (pielikums Nr.5). 

6. Noteikt zemes nomas maksu vienam iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos 

noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 

novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai. 

7. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1. janvārī un līgumu darbības termiņu 

5 gadi. 

8. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.533. Pielikumi uz 8 lp. un iesniegumi uz 55 lp. pievienoti protokolam. 

 

37. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..], 24.09.2013. iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/739) par zemes ierīcības projekta 

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

ietilpstošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. 

punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 

2013.gada 16.oktobra sēdes atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 



Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..] 

ietilpstošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..] ietilpstošās zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu [..], sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. 1.zemes vienībai ar platību 1,00 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 1,00 ha platībā. 

2.2. 2.zemes vienībai ar platību 3,51 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Meža Silkalēji” un zemes gabalam noteikt 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 3,51 ha platībā. 

 

 

Lēmums Nr.534. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu [..] 

[..] 

 

Lēmums Nr.535. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

D.Martinsone izsakās, ka pēdējos divos gados sakarā ar audzēkņu skaita samazināšanos situācija 

Liepupes vidusskolā ir vairāk nekā bēdīga. 

D.Straubergs informē, ka ir saņemts deputātes D.Martinsones komentārs. Jautā, kāds ir 

priekšlikums? 

S.Šlekone jautā, kādi D.Martinsonei ir ieteikumi, lai situāciju uzlabotu? 

D.Martinsone iesaka mērķdotācijas pārdali vai pašvaldības finansējums. 

S.Šlekone – jau šogad pārējās skolas atbalstīja Liepupes vidusskolu, no valsts mērķdotācijas sedzot 

iztrūkumu. 

D.Straubergs – skolu vadītāji ir izskatījuši un saskaņojuši sagatavoto sadalījumu. Jautā, vai 

priekšlikums ir šobrīd pārstrādāt sagatavoto lēmumprojektu? 

D.Martinsone norāda, ka šī sadales principa maiņa nav jāpiemēro šomēnes, bet priekšlikums ir to 

darīt nākotnē. 

I.Lazdiņa informē, ka mērķdotācijas sadale veikta saskaņā ar 2010.gadā apstiprināto kārtību. 

Norāda – ja ir priekšlikums mainīt sadales kārtību, tad jāpārskata šie noteikumi. 

D.Martinsone atbild, ka pagājušajā vasarā bija priekšlikums par noteikumu atvēršanu, taču tas 

neguva atbalstu. Izsaka priekšlikumu – turpmāk Liepupes vidusskolai piemērot koeficientu 1. 

A.Paegle – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem koeficients 1 tiek piemērots gadījumos, kad 

audzēkņu skaits ir līdz 100. Ir aptaujājusi citas pašvaldības un ieguvusi informāciju, ka 

mērķdotācijas pārdale (atņemot lielajām skolām un pieliekot mazajām) nav sevi attaisnojusi. 

S.Šlekone izsakās, ka šobrīd valdībā tiek meklēti risinājumi, tādēļ uzskata, ka šobrīd nevajadzētu 

sadales kārtību mainīt. 

A.Alsberga jautā, cik reāli ir no pašvaldības finansējuma palīdzēt Liepupes vidusskolai? 

D.Straubergs atbild, ka vispirms ir jāsaprot, kam un cik, kāpēc pašvaldības finansējums ir 

nepieciešams. Izsaka priekšlikumu atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un uzdot direktoru padomei 

izskatīt jautājumu par turpmāko finansējuma sadales kārtību, sagatavot priekšlikumus. 



 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā 

Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas 

novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas 

un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, MK rīkojumu Nr. 450 no 01.10.2013.”Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, balsojot PAR- 12 (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, 

ATTURAS – 2 (Dace Martinsone, Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2013.gada 01.septembra līdz 

30.novembrim: Ls 1567 Liepupes vidusskolai 8 mēnešu mērķdotācijas pārtēriņa segšanai, Ls 

163367 sadalīt saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai no 

2013.gada 01.septembra līdz 30.novembrim, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu 

izglītības pedagogu darba samaksai no 2013.gada 01.septembra līdz 30.novembrim, saskaņā ar 

pielikumu Nr.3. 

4. Apstiprināt iesniegtās interešu izglītības programmas īstenošanai 2013./2014.mācību gādā 

saskaņā ar pielikumu Nr. 4 

5. Apstiprināt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2013.gada 01.septembra līdz 31.decembrim, saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

 

Lēmums Nr.536. Pielikumi uz 5 lp., Interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta 

mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas sēdes protokola kopija uz 4 lp., 

iesniegums uz 1 lp. un deputātes D.Martinsones priekšlikums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Deputāti uzdod Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistei A.Paeglei virzīt izskatīšanai 

direktoru padomē jautājumu par turpmāko finansējuma sadales kārtību un sagatavot priekšlikumus.  

 

 

40. § 

Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2013.gada 18.oktobra Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, 

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

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” pašvaldības finansēto vadītāja 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas: 

4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.1.  

4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.4.2.  



5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.  

6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.6.  

7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.7. 

8. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 

486 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.12; 44.§) ar grozījumiem, 2013.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.218 „Par pirmsskolas 

izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja iecelšanu amatā” (protokols Nr.5; 63.2.§) 2.punktu un 

2013.gada 17.jūlija lēmuma Nr.293 „Par Liepupes vidusskolas direktora iecelšanu amatā” 

(protokols Nr.9; 3.§) 2.punktu.  

9. Lēmums piemērojams ar 01.10.2013. 

 

Lēmums Nr.537. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

41. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Mūzikas skolas direktores Katrīnas Borozdinas 2013.gada 8.oktobra. 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/266), saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339”Par Salacgrīvas novada 

domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar grozījumiem 25.09.2013. lēmums 

Nr. 476) izdarīt sekojošus grozījumus: 

 
1. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt sekojošu ierakstu: 

 
 

Automašīnas  marka  

 

 

Valsts Nr. 
Īpašnieks 

Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

[..] [..] Nomāta Mūzikas skolai [..] 8.8 

 

8 

 

 

 

Lēmums Nr.538. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts 

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

tipveida nosacījumiem” 63.puntu, kustamās mantas nomas maksā iekļaujama summa, kas 

aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nomas objekta nolietojuma normu un citi ar 

nomas objekta izmantošanu saistītie izdevumi. Gatavojot iepirkuma dokumentāciju sabiedriskā 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai pašvaldības iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši”, tika izvērtēta 

virtuves iekārtu un inventāra nomas maksas ietekme uz ēdiena porcijas cenu un secināts, ka virtuves 

iekārtu un inventāra nomas maksa, kas tiktu noteikta atbilstoši 2010.gada 8.jūnija MK noteikumu 

Nr.515 nosacījumiem, veidos nepamatoti lielu ēdināšanas porciju sadārdzinājumu. Atbilstoši 



iepriekš minēto noteikumu 3.punkta nosacījumiem, noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas 

nepiemēro, ja valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisko personu manta (turpmāk – nomas 

objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības 

aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas 

atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt nomas maksu virtuves iekārtu un inventāra nomai sabiedriskā ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne „Sprīdīši” Ls 

2.08 mēnesī līdz 31.12.2013. 

2. No 01.01.2014. noteikt nomas maksu virtuves iekārtu un inventāra nomai sabiedriskā 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne 

„Sprīdīši” EUR 2.96 mēnesī 

3. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.539. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

43. § 

Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2014.gada kalendāram „Ainava 

Salacgrīvas novadā” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses 

2014.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/271), noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes 

un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr. 134., un 

ņemot vērā 2013.gada.16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis 

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

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

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2014.gadam „Ainava Salacgrīvas 

novadā” tirgošanas cenu līdz 31.12.2013. Ls 1.65 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2014.gadam „Ainava Salacgrīvas 

novadā” tirgošanas cenu no 01.01.2014. EUR 2,35  

3. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.540. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 

Par Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības "Mūsu ķepas" iesniegumu 

Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības „Mūsu ķepas” pārstāve L.Šteina informē par 

biedrības paveikto un plānotajām aktivitātēm, norāda, ka finansējums nepieciešams klaiņojošo kaķu 

sterilizēšanai. 

S.Eglīte jautā, ko būs iespējams paveikt ar Ls 500? 

L.Šteina atbild, ka viena kaķa sterilizācija izmaksā Ls 25, norāda – ar šo summu nepietiks, bet būs 

iespēja uzsākt mēģināt risināt jautājumu. 

J.Cīrulis jautā, kā šī problēma tiks risināta pēc tam, kad būs iztērēti Ls 500? 



L.Šteina – plānots problēmu risināt periodiski, arī pati biedrība piesaista finansējumu šim mērķim. 

Līdz šim bez domes atbalsta biedrība Ls 1500 izlietojusi šim pasākumam. 

J.Cīrulis – ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, viņaprāt, būtu jāuzticas biedrībai un finansējums 

jāpiešķir, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldības pienākums ir risināt jautājumus saistībā 

ar klaiņojošiem dzīvniekiem. 

M.Trankalis – varam lūgt biedrību atskaitīties par izlietoto finansējumu, izsaka priekšlikumu – no 

pašvaldības budžeta apmaksāt rēķinu par pakalpojumu. 

D.Straubergs – šis varētu būt kā eksperiments. Ja situācija neuzlabosies, tad būs jāatzīst, ka šāds 

risinājums neder. 

S.Eglīte ierosina atbalstīt iesniegumu, lai ir iespējams izvērtēt rezultātus. 
 

 D.Straubergs aicina deputātus balsot par Ls 500 piešķiršanu kaķu populācijas ierobežošanai, 

paredzot, ka pašvaldība apmaksā rēķinu par saņemto pakalpojumu, kuru organizēs Salacgrīvas 

novada dzīvnieku aizsardzības biedrība „Mūsu ķepas” sadarbībā ar domes kārtībniekiem. 

 

Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Ilona 

Balode), Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–11 

„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-10 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”  

iekļaut pozīciju par Ls 500 piešķiršanu no rezerves fonda kaķu populācijas ierobežošanai. 

 

 

Lēmums Nr.541. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 

transporta izdevumu segšanai 

(ziņo A.Zunde) 

J.Cīrulis jautā, vai par šo pasākumu, plānojot budžetu, nebija zināms? 

A.Zunde atbild, ka, pirmkārt - simtprocentīgi tas nebija zināms; otrkārt – plānojot budžetu, centās 

iekļauties iepriekšējā gada līmenī. Šis pasākums ir ārpus pārējiem pagasta pasākumiem. 

D.Straubergs – otrs iesniegums ir no Liepupes vidusskolas par skolēnu ēdināšanu. 

S.Eglīte – Finanšu komitejā bija diskusijas par to, ka šādi izdevumi ir jāplāno. 

P.Dzērve informē, ka līdz šim kolektīvu plānos tika atmaksāti transporta izdevumi uz valstiskas 

nozīmes pasākumiem, kurus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs – pašvaldībai tiek sūtīti 

aicinājumi piedalīties ar informāciju par valsts piešķirto finansējumu un lūgumu piešķirt 

pašvaldības finansējumu par konkrētām pozīcijām. Izsaka priekšlikumu – pašiem kultūras 

darbiniekiem jābūt skaidriem kritērijiem, pēc kuriem tiek noteikts, kuros gadījumos jāvēršas domē 

pēc finansiāla atbalsta papildus budžetā plānotajam. 

A.Zunde informē, ka ir saņēmis biedrības „TDA KATVARI” iesniegumu ar lūgumu rast iespēju 

finansēt deju kolektīvu transporta izmaksas uz deju uzveduma mēģinājumiem un izrādēm.  

A.Rubeze informē, ka iesniegums par ēdināšanu tika sagatavots pēc skolas padomes ierosinājuma, 

jo vecākiem ir ļoti lieli izdevumi, ja no ģimenēm piedalās vairāki bērni. 

I.Lazdiņa izsakās – ja pasākuma organizētājiem ir ieņēmumi no ieejas biļetēm, tad, kāpēc nevar 

apmaksāt ēdināšanu? 

D.Straubergs – gads ir beidzies, nav iespējas izvērtēt prioritātes, no kura pasākuma atteikties, lai 

atbalstītu šo pasākumu. 

I.Lazdiņa – novadā nav bijis tāds gadījums, kad dalībniekiem tiek apmaksāti dalībnieku ēdināšanas 

izdevumi. 

P.Dzērve informē, ka līdz šim ēdināšanas izdevumi tika apmaksāti tikai dziesmu un deju svētkos. Ja 

turpmāk ir nodoms no pašvaldības budžeta finansēt pasākumu dalībnieku ēdināšanu, tad tas jādara 

visiem. Jautā, vai šis būs vienreizējs gadījums, vai turpmāk būs noteikta kārtība? 



  

Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par 

saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut pozīciju par Ls 580 piešķiršanu no rezerves fonda 

transporta izdevumu segšanai. 

 

 

Lēmums Nr.542. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

46. § 

Par Liepupes vidusskolas direktores iesniegumu par finansējuma piešķiršanu deju kolektīva 

"Liepupīte" dalībnieku ēdināšanai 

I.Balode ierosina izskatīt iespēju piektdien, kas ir mācību diena, skolai nodrošināt ēdiena 

sagatavošanu līdzi ņemšanai. 

D.Straubergs – varbūt iespējams katram trešajam apmaksāt ēdināšanas izdevumus. 

A.Alsberga ierosina, ka kolektīvu vadītājs varētu meklēt sponsorus. 

A.Rubeze atbild, ka divas vietās jau tas ir darīts, interesēsies vēl. 

D.Straubergs ierosina lūgt izdevumus par dalībnieku ēdināšanu apmaksāt pasākuma organizatoram.  

  

D.Straubergs aicina deputātus balsot par iesniegumu, noraidīšanas gadījumā lūgt pasākuma 

organizatoram apmaksāt dalībnieku ēdināšanas izdevumus. 

 

Deputātiem balsojot PAR- nav, PRET - 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

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

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 3 (Dace Martinsone, Andris 

Zunde, Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome noraida iesniegumu un uzdod Liepupes pagasta 

tautas nama vadītājam A.Zundem nosūtīt vēstuli biedrības „TDK KATVARI” valdes loceklim 

E.Arumam ar lūgumu rast iespēju apmaksāt pasākuma dalībnieku ēdināšanas izdevumus. 

 

 

Lēmums Nr.543. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

47.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

47.1. § 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma [..] pieņemšanu dāvinājumā 

(ziņo D.Straubergs) 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Civillikuma 1912.pantu, kā arī ņemot vērā [..] iesniegumu par dzīvokļa īpašuma 

dāvināšanu pašvaldībai, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

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

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

   
2.1.  Pieņemt dāvinājumā no [..] dzīvokļa īpašumu [..] un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 

kopīpašuma 436/5541 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un noslēgt dāvinājuma līgumu 



viena mēneša laikā no īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā uz iepriekš minēto nekustamo 

īpašumu. 

2.2. Uzdod nekustamā īpašuma speciālistei veikt dzīvokļa [..] dzīvokļa inventarizācijas lietas 

pasūtīšanu, dzīvokļa reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda. 

2.3. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma kadastrālo uzmērīšanu, reģistrāciju zemesgrāmatā, 

nostiprinājuma lūgumu un citu dokumentu kārtošanai nepieciešamās izmaksas, lai  īpašuma tiesības 

reģistrētu uz dzīvokļa īpašumu [..] zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī 

valsts nodevu un citus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā 

apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

2.4. Noslēgt dāvinājuma līguma priekšlīgumu, ņemot vērā iepriekš minētos nosacījumus.   

 

 

Lēmums Nr.544. Iesniegums uz 1 lp. un sociālā dienesta lēmumu kopijas uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

47.2. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Vecāki –Ainažu jaunatnei” projekta „Dejotprieks” 

realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” valdes priekšsēdētājas Ingas Čekaļinas 

2013.gada 21.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/805) par to, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros Lauku atbalsta 

dienests ir atbalstījis biedrības iesniegto projektu „Dejotprieks”, pamatojoties uz Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr. 141 „Par biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” 

projekta „Dejotprieks” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4; 41.§), balsojot PAR- 13 (Dagnis 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 556.04 (pieci simti piecdesmit seši lati un četri santīmi) 

apmērā, projekta „Dejotprieks” realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz 

2014.gada 1.martam. 

2. Biedrībai „Vecāki –Ainažu jaunatnei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.545. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

47.3. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Saieta telpu 

izveidošana Svētciemā” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” valdes priekšsēdētājas Mārītes Bērziņas 

Salacgrīvas novada domē 23.10.2013. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/809) par papildus 

finansējuma piešķiršanu izmaksu segšanai, kuras pārsniedz LAD apstiprinātās projekta attiecināmās 

izmaksas, tehniskā projekta izstrādei LAD Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā” ietvaros biedrības realizējamā projekta „Saieta telpu izveidošana Svētciemā” īstenošanai, 



pamatojoties uz 17.11.2010. ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.636 apstiprināto nolikumu 

„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, balsojot PAR- 14 

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

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” līdzfinansējumu Ls 830,80 (astoņi simti 

trīsdesmit lati un 80 santīmi) izmaksu segšanai, kuras pārsniedz LAD apstiprinātās projekta „Saieta 

telpu izveidošana Svētciemā” attiecināmās izmaksas. 

2. Līdzfinansējums izlietojams projekta „Saieta telpu izveidošana Svētciemā” realizēšanai - 

tehniskā projekta izstrādei. 

3. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites 

iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.546. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

48. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

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

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu 

pilsētas pārvaldē. 

 

 

Lēmums Nr.547. Pielikums uz 14 lp. un iesniegumi uz 23 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

49. § 

Par naudas balvas piešķiršanu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 



Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar 2012.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes 

lēmumu Nr.629 (ar grozījumiem lēmums Nr.337 no 17.07.2013.), 3.6. un 5.6.punktu, 2013.gada 

16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12 (Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

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

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Piešķirt naudas balvu Ls 100 apmērā domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim sakarā ar valstij un 

Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 

18.novembrī. 

 

Lēmums Nr.548.  

 

 

50. § 

Par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta trešo daļu, balsojot 

PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Salacgrīvas novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par katru kandidātu atsevišķi: 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Artu Zundi, balsojot PAR- 11 (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - 

nav, ATTURAS – 2 (Lija Jokste, Māris Trankalis), Andris Zunde balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu;  

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Ingu Ozoliņu, balsojot PAR- 11 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – 1 (Jānis 

Cīrulis), ATTURAS – 2 (Aleksandrs Rozenšteins, Māris Trankalis); 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Mārci Majoru, balsojot PAR- 14 

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

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav; 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Marutu Pirro, balsojot PAR- 14 

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

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav; 

 



 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Pārslu Šilbergu, balsojot PAR - 8 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, , Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 6 (Inga Čekaļina, Lija 

Jokste, Aija Kirhenšteine, Andris Zunde, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga); 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Sarmu Kacaru, balsojot PAR- 13 

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

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

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Māris Trankalis); 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Aivu Briedi, balsojot PAR- 8 (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine,), PRET - nav, ATTURAS – 6 (Sanita Šlekone, Lija Jokste, Gints 

Šmits, Dace Martinsone, Andris Zunde, Anda Alsberga); 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti Endiju Pavlovsku, balsojot PAR- 10 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,), PRET - nav, 

ATTURAS – 4 (Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Gints Šmits, Ilona Balode); 

 

par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Raivo Čekaļinu, balsojot PAR- 9 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – 4 (Skaidrīte 

Eglīte, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode), Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, 

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

 

Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta trešo daļu, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

  

2. Ievēlēt Salacgrīvas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 

2.1.Mārcis Majors, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.2.Maruta Pirro, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.3.Sarma Kacara, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.4.Arta Zunde, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.5.Inga Ozoliņa, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.6.Endija Pavlovska, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

2.7.Raivo Čekaļins, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]. 

 

D.Straubergs aicina balsot par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:  

 

par Pārslas Šilbergas iekļaušanu Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā, 

balsojot PAR- 10 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Gints Šmits), PRET - nav, 

ATTURAS – 4 (Inga Čekaļina,; Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode); 

 

par Aivas Briedes iekļaušanu Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā, 

balsojot PAR- 8 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine,), PRET - nav, ATTURAS – 6 (Lija Jokste, 

Aleksandrs Rozenšteins, Māris Trankalis, Gints Šmits  Dace Martinsone, Anda Alsberga). 

 



Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta trešo daļu, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

3.Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā iekļaut: 

3.1. Pārsla Šilberga, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]; 

3.2. Aiva Briede, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]. 

 

Lēmums Nr.549. Novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi uz 9 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

Plkst.18:30 no domes sēdes aiziet deputāti D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Rozenšteins. 

Sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 

Informācija 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2013.gada 1.oktobrī 

Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam 

pievienoto informāciju uz 9 lp. 

 

2. Pārskats par komandējumu - dalību Vidzemes tūrisma asociācijas rīkotajā pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Krieviju  

Ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācija centra vadītājs J.Zālītis saskaņā ar protokolam 

pievienoto informāciju uz 1 lp. 

 

3.Informācija par projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei 

rekonstrukcija" realizācijas gaitu 

Ziņo Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos A.Krūmiņš saskaņā ar 

protokolam pievienoto informāciju uz 2 lp. 

 

4.Informatīvs ziņojums par Salacgrīvas novada būvvaldes darbu  

Ziņo Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte I.Cīrule saskaņā ar protokolam 

pievienoto informāciju uz 7 lp. 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:50. 

Kārtēja domes sēde – 2013.gada 20.novembrī plkst.15:00. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      Dagnis Straubergs 

 

___________________ 

 

 

 

Protokolētāja                          Inita Hartmane 


