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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.15 

 

Salacgrīvā         2015.gada 29.decembrī 

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Salacgrīvas pagastā  

2. Par saistošo noteikumu Nr.18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

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

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu 

4. Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

5. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā 

6. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" 

7. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA” 

8. Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” 

9. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 

10. Par atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim savienot valsts 

amatpersonas amatus ar citu amatu 

11. Par Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumu apstiprināšanu un maksas par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu gadatirgos apstiprināšanu 

12. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas 

novada domi  

13. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba 

grupu 

14. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu 

15. Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2015.-2021.gadam un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu 

16. Par atlases kritēriju apstiprināšanu un pārbūvējamo pašvaldības ceļu saraksta apstiprināšanu 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros  

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..]  

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumiem [..] 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 
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21. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2007 termiņa pagarināšanu  

22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zvejnieku saimniecību „Āmis” 

23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zemnieku saimniecību „Migliņas” 

24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu 

25. Par zvejas rīku limitu sadali 2016.gadam 

26. Par rūpnieciskās zvejas –komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par cirsmu Salacgrīvas pilsētā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes 6”-4, Salacgrīvas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

29. Par kustamās mantas – apkures sistēmas Atlantijas ielā 1A,  Salacgrīvā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulītes 1”- 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slīmesti - 3”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 248 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 31” - 11,  Liepupē, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” 

34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Liecības”, 

Liepupes pagastā 

35. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes 

gabalam „Upmaļi 2”, Ainažu pagastā 

36. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

37. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumā Nr.429 “Par daļu 

pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas iela 7, “Liellapes”, Ezera iela 11, Muižas iela 6, 

”Laurķirši”, Liepupes pagastā un Tērces iela 10, Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līgumu slēgšanu” 

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

40. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

41. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”PYROTEX” nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam 

īpašumam [..] 

43. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. novembra lēmumā Nr.408  “Par 

dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu” 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

45. Par pašvaldības finansēto streikojošo Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darbinieku darba 

samaksu 

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

47. Papildus darba kārtības jautājumi: 

47.1. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Limbažu slimnīca” 

47.2. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA „Olimpiskais centrs “Limbaži”” 

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

        ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

47.4. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

47.5.Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu 

        privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi” apstiprināšanu 
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47.6.Par finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā” 

47.7.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

        Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

47.8.Par pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītāja  

 iecelšanu 

47.9.Par nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

47.10. Par kases aparāta “Samsung” nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

        izsoles noteikumu apstiprināšanu 

48. Par saistošo noteikumu Nr.B-10 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un 

speciālo budžetu”"apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga Čekaļina, Aleksandrs 

Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Eduards Ādmīdiņš 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste, 

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Dzintra 

Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja, Vineta Krūze – 

Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes 

vadītāja – galvenā arhitekte, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Didzis Žibals – 

Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļas vadītāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste 

 

Nepiedalās- Sanita Šlekone (personiski iemesli), Anda Alsberga (personiski iemesli), Gints Šmits 

(personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 47 

jautājumiem un 10 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12  

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

piedāvāto darba kārtību. 

 

1.§ 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu Salacgrīvas pagastā 

(ziņo J.Cīrulis/ debatēs piedalās S.Eglīte, D.Straubergs/ izsakās D.Žibals) 

 

Pamatojoties uz 2015. gada 16. decembra Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes 

organizāciju Salacgrīvas pagastā ceļa B57 „Lielurgas - Oltūži” posmā no nekustamā īpašuma 

“Meleku līcis” līdz nekustamajam īpašumam „Paisumi”, ņemot vērā [..] 2015.gada 10.augusta 

iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/532), atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.522 (Stāvēšanas aizlieguma zona), ceļa zīmi Nr.523 (Stāvēšanas 

aizlieguma zonas beigas) un ceļa zīmi Nr. 306 (Kravas automobiļiem braukt aizliegts) pie 

nekustamā īpašuma  „Meleku līcis” (kadastra apzīmējums 66720120027) atbilstoši 

pielikumam Nr. 1. 

2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr. 306 (Kravas automobiļiem braukt aizliegts) pie nekustamā īpašuma 

“Klintis” (kadastra apzīmējums 66720130119)  atbilstoši pielikumam Nr. 2. 

3. Uzstādīt informatīvo ceļa zīmi ar tekstu: “STĀVVIETAS NAV! Sods par transportlīdzekļa 

pārvietošanos ārpus autoceļa krasta kāpu aizsargjoslā līdz 350 euro. NO PARKING! The 

penalty for the movement in coastal dune protection zone is up to 350 euro.”  pie nekustamā 

īpašuma  „Meleku līcis” (kadastra apzīmējums 66720120027) un nekustamā             īpašuma 

“Klintis” (kadastra apzīmējums 66720130119) atbilstoši pielikumam Nr. 1 un Nr. 2. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21. maija lēmuma Nr. 170  “Par ceļa zīmju 

uzstādīšanu un noņemšanu Salacgrīvas pagastā”  (protokols Nr. 5; 34.§) 2.punktu. 

5. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS 

“LATVIJAS VALSTS CEĻI”. 

6. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  

 

Lēmums Nr.442. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

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

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 14.10.2003. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 7., 9., 10., 13.punktu, kā arī 

ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.12.2015. vēstulē Nr. 18-

6/10157 izteiktos iebildumus, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

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

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumu Nr. 439 “Par saistošo 

noteikumu Nr.17 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

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

 

Lēmums Nr.443. Pielikumi uz 19 lp., Nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

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

saskaņojuma dokumenti uz 5 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

11.12.2015.vēstule Nr.18-6/10157 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 

Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

08.12.2015.vēstule Nr. 18-6/10055 “Par saistošajiem noteikumiem”. Izvērtējot ministrijas vēstulē 

norādītos iebildumus, cita starpā, pašvaldības uzmanība tiek vērsta uz to, ka 2015.gada 31.marta 
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Ministru kabineta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 

izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, kas stājas spēkā 2016.gada 

1.janvārī, 31.punkts nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji ar 2016. gada 8. 

janvāri nodrošina norēķinu līdzekļa pieņemšanu noteikumos noteikto kategoriju pasažieriem, 

pamatojoties uz norēķinu iestādes finanšu pakalpojumu un līgumu ar norēķinu iestādi.  Ņemot vērā 

iepriekš minēto, ministrija lūdz izskatīt 2015.gada 31.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.153 

“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 

maršrutu tīkla maršrutos” (turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi Nr. 153) minētās sistēmas 

ieviešanas iespēju arī pašvaldības noteiktām pasažieru kategorijām. Saskaņā ar iegūto informāciju 

no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja AS “CATA”, kas pašvaldības teritorijā sniedz 

sabiedriskā transporta pakalpojumu, secināms, ko no 2016. gada 8. janvāra sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniedzējs nav gatavs uzsākt piemērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 153 noteikto 

maksāšanas norēķinu līdzekļu pieņemšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, līdz Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 153 minētās norēķinu sistēmas ieviešanai sabiedriskā transportā, nav lietderīgi šādu 

normu iekļaut pašvaldības saistošajos noteikumos, ja nav iespējama to piemērošana.   

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.pantra trešo daļu, kā arī, 

ņemot vērā iepriekš minēto un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

08.12.2015.vēstuli Nr., 18-6/10055 “Par saistošajiem noteikumiem”, 2015.gada 14.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2015.gada 16.decembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

          

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 

Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumu Nr. 411 “Par saistošo 

noteikumu Nr.16 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.444. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

08.12.2015.vēstule Nr.18-6/10055 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 99.1 pantu, 99.2 

pantu, Limbažu novada domes 07.12.2015. vēstuli Nr.4-13.3/15/1349 “Par Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas Uzraudzības padomes nolikumu”, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikumu 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.445. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 
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5. § 

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma 

“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem un Labklājības Ministrijas 2015. gada 15. jūlijā 

apstiprināto Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam, kā arī saskaņā ar 

2015.gada 14.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2015.gada 

16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Ilona Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

 

Izveidot Deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā: 

1. Vadības grupas vadītājs: 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja Anita Holma 

2. Vadības grupas locekļi: 

2.1.Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un 

bērniem Zane Paegle; 

2.2.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis; 

2.3.Salacgrīvas novada domes deputāte Ilona Balode; 

2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Anda Alsberga; 

2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara; 

2.5.Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro; 

2.6.Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktors. 

3. Vadības grupā aicināt biedrības “Salaca 2015” atbildīgo personu Imantu Dambi. 

  

Lēmums Nr.446. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

"Salacgrīvas ūdens" 

(ziņo D.Lejniece) 

 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu 

Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim 

pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir 

noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta 

otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās 

pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88
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Ņemot vērā minēto, Salacgrīvas novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” (turpmāk tekstā – SIA “Salacgrīvas ūdens”) 

atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “Salacgrīvas ūdens” komercdarbības 

veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām 

pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Salacgrīvas ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4.panta nosacījumiem 

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 

standartu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, 

deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 

pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā 

kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes 

šajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām dibina kapitālsabiedrību. 

Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties 

privāto tiesību jomā iegūstot vai attiecīgi saglabājot dalību kapitālsabiedrībā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un 

kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, 

bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā 

noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir nodrošināt organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu. 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Salacgrīvas ūdens” ir dibināts ar Salacgrīvas novada 

domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Salacgrīvas ūdens” dibināšanu”. Kapitālsabiedrība dibināta, Pamatojoties uz likuma ,,Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, likuma „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 25.pantu, 26.panta otro daļu, 28.panta piekto daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. 

un 6.punktu. SIA “Salacgrīvas ūdens” dibināšanas mērķis ir nodrošinās ūdenssaimniecības 

sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu, t.i., ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz 

padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma 
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lietotājam; notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu 

attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos, un attiecīgo komunālo pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem. Pašvaldība ir piešķīrusi SIA “Salacgrīvas ūdens” īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumus Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.  

Izvērtējot SIA “Salacgrīvas ūdens” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmajai daļai secināms, ka komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem, 

t.i., ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas nodrošināšana 

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski 

svarīga nozare. Konstatējamas  arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai 

atbilstošas komercdarbības pazīmes – nozares infrastruktūrai  nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas īstenošanu, nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, 

tiek veikti ieguldījumi gan pašu līdzekļiem, gan piesaistot ES fondu finansējumu. SIA “Salacgrīvas 

ūdens” laika posmā no 2012.gada jūnija līdz 2015.gada 1.oktobrim ir realizējusi sekojošus 

ūdenssaimniecības projektus: 

1) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā – kopējās projekta 

izmaksas 3354099,30 EUR. 

2) Dziļurbuma un NAI izbūve Salacgrīvas novada Ainažu pagasta Mērniekos – kopējās 

projekta izmaksas 19000 EUR. 

3) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā – kopējās 

projekta izmaksas 340320,21 EUR. 

4) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā - kopējās 

projekta izmaksas 493630,69 EUR. 

5) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Vecsalacā - kopējās projekta izmaksas 455693,59 EUR. 

6) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Korģenē - kopējās projekta izmaksas 467184,52 EUR. 

7) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta 

Svētciemā - kopējās projekta izmaksas 491695,39 EUR. 

Līdz ar to SIA “Salacgrīvas ūdens” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmās daļas 5.punktam. 

Komunālos pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem - ūdensapgādes un kanalizācijas, 

notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojuma sniegšana ir arī nozare, kurā 

atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, un tas atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 6.punktam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto ir atzīstams, ka SIA “Salacgrīvas ūdens” darbojas nozarē, kur 

tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā un stratēģiski svarīgā 

nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un nozarē, kurā 

atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, kas atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 6.punkta nosacījumam. Ņemot 

vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA 

“Salacgrīvas ūdens” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša 

līdzdalība SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

 II. Vispārējais stratēģiskais mērķis 

Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģiskais mērķis, veicot komercdarbību un saglabājot 

līdzdalību SIA “Salacgrīvas ūdens” ir iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva  komunālo 

pakalpojumu sniegšana - ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un 

attīrīšanas jomā, un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas izpilde.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmo  un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu, 

saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 



9 

 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Atzīt Salacgrīvas novada pašvaldības līdzdalību SIA “Salacgrīvas ūdens” par atbilstošu 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 6.punktu noteikumiem. 

2. Turpināt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību SIA “Salacgrīvas ūdens”” saglabājot 

pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas. 

3. Noteikt kā Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē – 

iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva komunālā pakalpojuma sniegšana – ūdensapgādes un 

kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā, un likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas 

izpilde.  

 

Lēmums Nr.447.  

 

 

7. § 

Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA” 

(ziņo D.Lejniece/ debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs) 

 

Sakarā ar to, ka 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un tā Pārejas noteikumu 11.punkts paredz, 

ka Publiskas personas augstākajai lēmējinstitūcijai saskaņā ar Likuma 7.pantu līdz 2016.gada 

1.janvārim ir jāpieņem lēmums par tās tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās, Salacgrīvas 

novada pašvaldība atbilstoši Likuma 7.panta otrajai daļai:  

1) sniedz savu vērtējumu attiecībā uz līdzdalības akciju sabiedrībā „CATA” saglabāšanas 

atbilstību šā Likuma 4. panta nosacījumiem; 

2) norāda vispārējo stratēģisko mērķi. 

1. Vērtējums attiecībā uz līdzdalības akciju sabiedrībā „CATA” saglabāšanas atbilstību 

Likuma 4. panta nosacījumiem. 

Salacgrīvas novada pašvaldība ir ieguvusi akciju sabiedrības „CATA”, vienotais                        

reģ. Nr.40003016840, akcijas 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Saskaņā ar 

Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, minētā norma atbilstoši 

Likuma 7.panta jēgai attiecas uz līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas izvērtējumu. 

Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:  

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma 

pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 

standartu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, 
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deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 

pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā 

kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes 

šajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām dibina kapitālsabiedrību. 

Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties 

privāto tiesību jomā iegūstot vai attiecīgi saglabājot dalību kapitālsabiedrībā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.  

Regulāro pasažieru pārvadājumu tirgū AS „CATA” sniegto pakalpojumu kvalitātes un 

apjoma ziņā ieņem vienu no vadošajām vietām Latvijā. AS „CATA” dibināta 02.04.1954. ar 

toreizējā autotransporta ministra Eduarda Liberta pavēli Nr.244 „Par Cēsu 9. autotransporta kantora 

(ATK-9) izveidošanu” un pavēli Nr.245 „Par Valkas ATK-2 izformēšanu” un 2014.gada aprīlī 

atzīmēja savu dibināšanas 60. gadskārtu. Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.05.1998. 

rīkojumu Nr.218 „Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” akciju nodošanu 

pašvaldību īpašumā” valstij piederošās privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” 

akcijas tika nodotas Cēsu un Limbažu rajona padomju īpašumā. 2009.gadā, reģionālās reformas 

rezultātā, Cēsu un Limbažu rajona padomēm piederošās akcijas tika nodotas 12 novadu 

pašvaldībām: Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, 

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldībai. 

Pārreģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā veikta 2003.gada 

7.aprīlī jau pēc likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” spēkā stāšanās 2003.gada 1.janvārī. AS 

„CATA” darbības mērķis ir regulārais pasažieru autotransports, pilsētas un piepilsētas pasažieru 

sauszemes transports, skolēnu pārvadājumi un transports pēc pasūtījuma, tai skaitā starpvalstu 

tūrisma  pakalpojumi. Saskaņā ar NACE klasifikatoru, sabiedrības komercdarbības galvenie veidi 

ir: 

1. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 

2. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 

3. automobiļu apkope un remonts (45.20); 

4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20). 

 

AS „CATA” ir piecas struktūrvienības: 

•   Limbažos no 1959.gada, Ozolaines ielā 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; 

•   Ainažos no 1972.gada, Valdemāra ielā 99, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035; 

•   Siguldā no 1974.gada, Vidzemes šosejā 22, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 

•   Saulkrastos no 1974.gada, Akāciju ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; 

•   Ērgļos no 1986.gada, Parka ielā 31, Ērgļi, Ērgļu nov., LV-4840. 

Struktūrvienību izvietojums nodrošina operatīvu, kvalitatīvu, drošu un precīzu sniegto 

pakalpojumu pieejamību pasažieriem reģionālās nozīmes maršrutos, minimālus attālumus līdz 

maršrutu galapunktiem, viszemākās izmaksas pakalpojumu pasūtītājiem, zemas autobusu parka 

remonta un apkopju izmaksas (autobusu mazgāšana, tehniskās apkopes, nelielu remonta apjomu 

izpilde). 

AS “CATA” apkalpo trīs autoostas: 

1. „Cēsu autoosta” - Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; 

2. „Siguldas autoosta” – Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 

3. „Limbažu autoosta” - Stacijas iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001. 

 

2008.gada 9.jūlijā tika pieņemts Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, kas noteica, ka 

rajona padomes  līdz 2008.gada 31.decembrim pieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu 

institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un 
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plānošanas reģioniem. Šā likuma 2.pants noteica, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 

1.jūlijā. Minētā likuma izpildes ietvaros rajona pašvaldībām, izstrādājot reorganizācijas plānus, bija 

jāievēro Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, tai skaitā likuma 88.panta nosacījumi attiecībā uz 

komercdarbību. Vietējās pašvaldības, pārņemot rajona padomēm piederošās akcijas, pārņēma arī 

visas no šīm akcijām izrietošās tiesības un saistības. 

Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija tiesiskais regulējums attiecībā uz publisku personu 

komercdarbības veikšanas nosacījumiem un pašvaldību autonomo funkciju apjomu, kas saistīts ar 

AS „CATA” darbības nozari, ir palicis nemainīgs. 

Salacgrīvas novada pašvaldība, realizējot pārvaldi kā publisko tiesību subjekts, atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta prasībām, savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu, 

pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi, kā arī pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, valsts pārvaldes 

institucionālo sistēmu, un veicot komercdarbību AS „CATA” realizē pasākumus kvalitatīva un 

visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 

organizācijai pašvaldības administratīvā teritorijā, kā arī savā darbībā realizē kontroli par 

sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma normām sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizācijas funkciju pašvaldības īsteno caur Plānošanas reģioniem, kuri saskaņā ar 

minētā likuma 5.panta ceturto daļu darbojas pašvaldību interesēs, noskaidrojot un apkopojot 

plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona 

teritorijā, apkopojot priekšlikumus maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu izstrādāšanai un 

plānošanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai, apsekojot 

pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedzot priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi 

un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos. 

Turklāt sabiedriskā transporta pakalpojumu organizācijas funkcija ir cieši saistīta ar citu 

pašvaldībai autonomo funkciju izpildes organizāciju.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldības 

pienākums ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību, tai skaitā nodrošinot organizatorisku un finansiālu atbalstu kultūras 

pasākumiem. Saglabājot dalību AS „CATA”,  Salacgrīvas novada pašvaldībai ir iespēja nodrošināt 

kvalitatīvu, operatīvu un finansiāli izdevīgu transporta pakalpojumu pašvaldības kultūras kolektīvu 

dalībai kultūras pasākumos gan pašvaldības administratīvajā teritorijā, gan ārpus tās, kā arī 

nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību. 

Pašvaldība kā savas teritorijas iedzīvotāju pārstāve ir ieinteresēta savas teritorijas 

sociālekonomiskajā attīstībā - nodarbinātības palielināšanā un bezdarba samazināšanā, dzīves vides, 

tai skaitā sociālās infrastruktūras, uzlabošanā un labklājības paaugstināšanā. Saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu pašvaldību autonomā funkcija ir sekmēt 

saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

Akciju sabiedrība “CATA” nodrošina novada iedzīvotāju mobilitāti, nokļūšanai uz darbavietām 

Salacgrīvas novada teritorijā un citu novadu teritorijās, vienlaikus saglabājot pastāvīgu dzīvesvietu 

Salacgrīvas novada teritorijā.  

Salacgrīvas novada pašvaldība, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldību funkciju un uzdevumu 

veikšanu, realizējot pārvaldi kā privāttiesību subjekts darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot 

akciju sabiedrības „CATA”, kā veiksmīgas komercsabiedrības, akcijas pašvaldības īpašumā, 

tādejādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām, nodrošinot sabiedrības 

interešu īstenošanu, t.i., sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību visiem novada 

iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot augstāku kvalitātes standartu, saskaņā ar galveno darbības 

kvalitātes vērtēšanas kritēriju - personām sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, izmantojot 

priekšrocības: 

- kontrolēt pakalpojumu izpildi un kvalitāti,  

- operatīvi reaģēt uz pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām sabiedriskā transporta nodrošināšanā,  

- veikt pakalpojumu sniegšanu ar mazākiem finansiāliem resursiem, vienlaicīgi nodrošinot 

augstāku pārvadājumu kvalitāti, 
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- optimizēt izmaksas veicot specializēto skolēnu maršrutu integrāciju regulāro pasažieru 

maršrutu tīklā,  

attīstīt sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi 

un autoparka atjaunošanu uz komercdarbības rezultātā saņemtās peļņas rēķina, tādejādi nodrošinot 

augstāku kvalitātes standartu un lielāku pakalpojumu pieejamību, tai skaitā personām ar īpašām 

vajadzībām. 

Komercdarbība ir valsts pārvaldes instruments, ar kuru ir iespējams nodrošināt visām rajona 

iedzīvotāju sociālajām grupām iespēju saņemt pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta 

pakalpojumus. AS „CATA” spēj nodrošināt augstāku pakalpojuma kvalitātes standartu nekā 

normatīvajos aktos noteiktais minimums. Lai uzlabotu komersanta pārvaldības procesus un 

paaugstinātu komersanta darbības efektivitāti, klientu apmierinātību un virzītu komersantu uz 

nepārtrauktu pilnveidošanos, 18.07.2007. pirmo reizi tika sertificēta un 2010. un 2013.gada jūlijā 

pārsertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām. 

Sabiedrība ir apliecinājusi spēju sistemātiski sasniegt sertifikācijas darbības sfēras pakalpojuma 

atbilstību standarta prasībām, kā arī īstenot organizācijas politiku un mērķus darbības sfērā – 

pasažieru regulārie pārvadājumi. SGS (Société Générale de Surveillance) 18.07.2013. izsniegts 

sertifikāts CH07/0739.00 apliecina, ka AS „CATA” kvalitātes vadības sistēma ir novērtēta un atzīta 

par atbilstošu ISO 9001:2008 standarta prasībām. 

AS „CATA” pamatkapitāls ir EUR 1 398 241.60, kas sastāv no 998744 akcijām. Salacgrīvas 

novada pašvaldībai pieder 96 883 akcijas, kas sastāda 9.70% no pamatkapitāla. Atlikusī 

pamatkapitāla daļa 90.15% apmērā pieder citām Vidzemes reģiona pašvaldībām un 0,15% apmērā 

privātpersonām. AS „CATA” kā pašvaldību kontrolēta akciju sabiedrība kopš tās dibināšanas brīža 

ir novirzījusi komercdarbības rezultātā gūto peļņu attīstībai, tehniskās bāzes un autoparka 

sakārtošanai un atjaunošanai. Laika periodā no 2010.gada ieguldīto investīciju apjoms kopumā 

sastāda EUR 9 926 081. 

Pēdējo piecu gadu laikā sniegto pakalpojuma kvalitātes un ietekmei uz vidi uzlabošanai un 

konkurētspējas nodrošināšanai autoparka atjaunošanā kopumā ir ieguldīti EUR 9 175 181.  

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozare ir saistīta ar finansiāli apjomīgas materiāli 

tehniskās bāzes un atbilstošas infrastruktūras nepieciešamību, bez tam pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanai ir nepieciešamas regulāras investīcijas. Šobrīd AS „CATA”  autoparks sastāda 175 

vienības. AS „CATA” nodrošina trīs nozīmīgu pasažieru apmaiņas punktu - autoostu darbību Cēsu, 

Limbažu un Siguldas pilsētās, kā arī struktūrvienību tīklu Vidzemes reģionā, kuru uzturēšanā  laika 

periodā kopš 2010.gada ieguldīti EUR 750 900. AS „CATA” peļņas sadales princips – ieguldīt to 

attīstībā, kopumā atšķiras no privātpersonām piederošu uzņēmumu peļņas sadales principiem – 

pamatā vairot uzņēmuma īpašnieku personīgo labklājību.  

Ņemot vērā iepriekš teikto ir atzīstams, ka AS „CATA” darbojas nozarē, kuras 

infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas atbilst Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumam. Minēto ieguldījumu rezultātā 

iedzīvotājiem tiek sniegts kvalitatīvs un brīvi pieejams sabiedriskā transporta pakalpojums, kas ir 

realizējams vienīgi ieguldot tā attīstībā, tādejādi, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 19.punktā norādīto pašvaldības autonomo funkciju augstā kvalitātē. 

2. Vispārējais stratēģiskais mērķis. 
Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģiskais mērķis, veicot komercdarbību sabiedriskā 

transporta nozarē un saglabājot līdzdalību AS „CATA”, ir visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem 

pieejama un kvalitatīva sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizācija pašvaldības 

administratīvā teritorijā, vienlaicīgi uzlabojot sociālekonomisko situāciju pašvaldības teritorijā 

kopumā. 

AS „CATA” īpašnieku struktūra, kad komersanta 99,85% akciju īpašnieki ir novadu 

pašvaldības, kuru teritorijās komersants veic pārvadājumus vietējos reģionālajos maršrutos, palīdz 

operatīvi un veiksmīgi risināt jautājumus par optimālu, sabiedrībai pieejamu maršruta tīkla izveidi 

un jautājumus par skolēnu pārvadājumiem novados, kā arī nodrošina iespēju pašvaldībām realizēt 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktā noteikto autonomo funkciju – organizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus savās teritorijās. Pastāv risks, ka privatizācijas rezultātā, 

mainoties uzņēmuma politikai, varētu kristies pakalpojuma kvalitāte, tikt ietekmēti pašvaldībai 
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nozīmīgo iekasēto nodokļu apjomi, iedzīvotāju nodarbinātība, pārvadājumu efektivitāte un maršrutu 

mijiedarbības samērīgums Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā un apgrūtināta Salacgrīvas 

novada pašvaldības veiksmīga funkciju realizācija, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto, Valsts 

pārvaldes likuma 88.panta pirmās daļas 3., 5.un 6.punktiem, 88.panta otro daļu, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4., un 7.pantu, un tā Pārejas noteikumu 

11.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 5. 

un 19.punktiem, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu, saskaņā ar 2015.gada 

16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Atzīt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību AS „CATA” par atbilstošu Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.,5.un 6.punktu noteikumiem. 

2. Turpināt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību AS „CATA”, saglabājot pašvaldības 

īpašumā tās kapitāla daļas. 

3. Noteikt kā Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē - 

visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama un kvalitatīva sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas organizāciju pašvaldības administratīvā teritorijā.  

 

Lēmums Nr.448. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu 

Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim 

pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir 

noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta 

otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās 

pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

Ņemot vērā minēto, Salacgrīvas novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA 

“ZAAO” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “ZAAO” komercdarbības 

veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām 

pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4.panta nosacījumiem 

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88
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Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 

standartu. 

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.  

Dome 2013.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 188 (protokols Nr. 5; 34.§) “Par atkritumu 

apsaimniekošanas jomas nozīmīguma izvērtēšanu” (turpmāk – Lēmums). Lēmumā Dome izvērtēja 

SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai un 

nolēma noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Lēmuma pamatojumā tika 

konstatētas arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai atbilstošas SIA 

“ZAAO” komercdarbības pazīmes:  

- pašvaldības, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas būtiskus 

ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā (11,50 milj. latu jeb 16,36 milj. eiro), 

uzņemoties arī ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti valsts galvojumi. Papildus 

minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “ZAAO”, lai nodrošinātu likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas 

īstenošanu, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā ir investējis 15.4 milj. EUR, kur 

puse ir investēta poligona Daibe attīstībā, un 11% dalītās atkritumu vākšanas 

infrastruktūras attīstībā. Līdz ar to SIA “ZAAO” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam. 

- Pašvaldības dalība SIA “ZAAO” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu 

īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī pārējo 

pašvaldību, kuras ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, teritorijās. Šajā gadījumā 

konstatējama SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmās daļas 1.punktam. 

Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības 

līdzdalība SIA “ZAAO” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša 

līdzdalība SIA “ZAAO”. 

 II. Vispārējais stratēģiskais mērķis 

SIA “ZAAO” ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību dibināta 

kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrības īpašnieku sastāvu sākotnēji veidoja pavisam 81 pilsētu dome 

un pagastu padome. Katram dibinātājam piederēja neliels skaits SIA “ZAAO” kapitāla daļu, kas 

tika noteikta pēc iedzīvotāju skaita pašvaldības teritorijā. Kapitāla daļu turētāju skaits mainījās pēc 

2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, pagastiem un pilsētām apvienojoties novados. 

Lielākā kapitāla daļu turētāja ir Valmieras pilsētas pašvaldība, kurai pieder 43.65% kapitāldaļu. 

Šobrīd SIA “ZAAO” īpašnieces ir 28 pašvaldības.  

Saskaņā ar SIA “ZAAO” 1998.gada 23.oktobra dibināšanas līgumu kapitālsabiedrības 

dibināšanas mērķis bija, līgumslēdzējas pusēm apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un resursu, 

izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām 

Ziemeļvidzemes reģionā un nodarboties ar saimniecisko atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši 

ekoloģiskajām prasībām. Dibināšanas līgumā jaundibināmajai kapitālsabiedrībai tika noteikts 

uzdevums aizsargāt vidi, apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostējot, 

šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos izgāztuvēs tādā veidā, kas atbilst atkārtotas 

pārstrādāšanas principiem. Kā svarīgs aspekts Dibināšanas līgumā tika noteikts aktīvi piedalīties 
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vides tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināšanā, lai tiktu uztverta 

kapitālsabiedrības vadošā loma vides jautājumu risināšanā. 

Vairāk nekā 16 gadus pēc SIA “ZAAO” dibināšanas konstatējams, ka Dibināšanas līgumā 

izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti. 

SIA “ZAAO” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, 

pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana, sabiedrības izglītošana. 

Darbības veids pēc NACE klasifikatora Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, 

versija 2.0).  

Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, 

ko atzīst partneri un sabiedrība.  

Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti 

klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot atkritumu apsaimniekošanu reģionā, tā 

primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šīs sabiedrībai nozīmīgās aktivitātes īstenošana. 

2014. gadā kapitālsabiedrība veica būtiskas izmaiņas darbībā, un turpmāk savu darbību koncentrēs 

tikai uz savu īpašnieku pašvaldību administratīvajām teritorijām. 

2004. gada 1. decembrī darbību sāka cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, Stalbes 

pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – poligons Daibe), kurš no 2005. gada 1. janvāra ir vienīgā 

legālā Ziemeļvidzemes atkritumu reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, kas 

attīstās par reģionālu daudzfunkcionālu atkritumu apsaimniekošanas centru. 

SIA “ZAAO” bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrība Latvijā, kuras 

darbībā 2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst 

starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001 (kvalitātes) un LVS EN ISO 14001 (vides 

pārvaldības). 

SIA “ZAAO” koncentrē savu darbību Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, 

taču tā īpašnieces ir arī Pierīgas un Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības. 

Iepriekšējo gadu izaugsme apliecina, ka kapitālsabiedrība atkritumu nozarē izvirza un sasniedz 

arvien jaunus mērķus, par kuriem liek runāt arī citiem nozares komersantiem. 

Visas savas darbības laikā, SIA “ZAAO” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu infrastruktūru, un faktiski ir izpildījusi 

priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu veikt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Ir 

nodrošināta ne tikai atkritumu apglabāšanas bāze līdz 2035. gadam, bet arī panākta visu sadzīves 

atkritumu otrreizējā apstrāde šī brīža prasību izpildei. Vērtējot no nozares pozīcijām, abi šie būtiskie 

sasniegumi ir saistīti ar lieliem kapitālieguldījumiem, kas ietekmējušas kapitālsabiedrības finanšu 

rezultātus, tādēļ tie ietekmēs kapitālsabiedrības attīstības iespējas nākotnē. 

SIA “ZAAO” sniegtos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus regulē pašvaldības, jo 

tiesības nodarboties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kapitālsabiedrība ir ieguvusi noslēdzot 

līgumus ar pašvaldībām, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmās 

daļas prasībām. 2013. gada nogalē tika panāktas vienošanās ar virkni pašvaldību par sadarbību 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem pieciem gadiem. Noslēgtie 

sadarbības līgumi nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „ZAAO” Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā ir 

ieviesusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo 

prasībām. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības 

attīstība, lai nodrošinātu to prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas 

nākotnē, piemēram, apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazinājums, 

atkārtotai izmantošanai sagatavoto atkritumu daudzuma palielinājums, u.c.  

SIA “ZAAO” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2020. 4.nodaļā “Kapitālsabiedrības 

vispārējie stratēģiskie mērķi” norādīts, ka par kapitālsabiedrības galveno stratēģisko mērķi būtu 

uzskatāma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību 

(kapitālsabiedrības īpašnieču) teritorijā tādā veidā, lai: 

1) tiktu ievērotas: 

- normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti; 
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- valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi; 

- kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;  

- klientu maksātspējas robežas.  

2) pakalpojums atbilstu SIA “ZAAO” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem; 

3) SIA “ZAAO” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās 

tehnoloģiskās metodes; 

4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja 

atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas; 

5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu 

kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu; 

6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai 

konkrētajā pašvaldībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu, 

saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Atzīt Salacgrīvas novada pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu 

prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu. 

 

Lēmums Nr.449.  

 

 

9. § 

Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram 

vai tās novada pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla 

daļu pārvaldīšana, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-

4201) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim. 

2. Nodot akciju sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 

8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas 

tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim 

Cīrulim. 
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3. Nodot SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, juridiskā 

adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības 

jautājumos Jānim Cīrulim. 

 

Lēmums Nr.450.  

 

10. § 

Par atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim savienot 

valsts amatpersonas amatus ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis 

(turpmāk tekstā – Persona). 

2. Pamatojums 

2.1. Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.450 “Par kapitāla 

daļu turētāja pārstāvja iecelšanu” Salacgrīvas novada dome saskaņā ar likuma “Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta otro daļu nolēmusi nodot SIA 

“ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201), akciju 

sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101) un SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, 

juridiskā adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības 

jautājumos Jānim Cīrulim, t.i., iecēlusi kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatā.  

3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – 

Likums) 8.1 panta 4.1 daļa nosaka, ka, ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šī likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj 

par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto 

informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot 

personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu 

savstarpējai savienošanai.  

Salacgrīvas novada dome, kas saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra 

lēmumu Nr.450 “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu” ieceļ Personu iepriekš minētajos 

valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā Likuma 7.panta attiecīgās daļas 

noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, līdz ar to 

jautājums par atļaujas sniegšanu savienot amatus izlemjams, arī ieceļot Personu attiecīgajā amatā. 

Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Likuma 

8.1 panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu 

vai apstiprināšanu amatā. 

Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos 

valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir 

pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai. 

Lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir jāizvērtē: 

1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 

2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai. 

4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

 Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 
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citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka attīstības jautājumos amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta 

pirmās daļas 14.punktu. Saskaņā ar Likuma 7.pantu domes priekšsēdētāja vietniekam nav noteikti 

speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Personas amats: Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amats ir valsts 

amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta 2.3 daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta 5.1 daļu, ostas 

valdes locekļa amatu var savienot ar: 

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

2) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai 

reliģiskajā organizācijā; 

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu; 

4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Personas amats: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amats ir 

valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu. Persona par amatu 

iepirkuma komisijā atlīdzību nesaņem. 

Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldībā: pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

priekšsēdētāja, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa 

žūrijas komisijas locekļa, konkursa „Ziemas rota 2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amats, 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka amats 

atbilst valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta 

sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas var savienot valsts 

amatpersonas amatu tikai ar  

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu; 

3) amatu arodbiedrībā; 

4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma 

izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas 

iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 

5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu 

dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, 

ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes 

vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

Persona par amatiem iepriekš minētajās komisijās un uzraudzības padomē atlīdzību 

nesaņem. 

Amati: pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kapitālsabiedrībās                     

SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201), akciju 

sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101) un SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, 

juridiskā adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) atbilst valsts amatpersonas 

statusam saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu un saskaņā ar Likuma 6.panta pirmo un 

trešo daļu valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie amatu 

savienošanas ierobežojumi, t.i., valsts amatpersonas amatu ir atļauts savienot ar: 

1) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; 

2) citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā vai citā normatīvajā 

aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Papildus Persona ieņem SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa amatu 

projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros 

nepieciešamo iepirkumu veikšanai. 
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Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra domes lēmumu Nr. 415 “Par atļauju 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim savienot valsts amatpersonas 

amatus ar citu amatu” personai jau ir atļauts savienot noteiktus amatus.  

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas 

atruna). 

Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

5. Lēmums 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta 

otro daļu, 7.panta 5.1 daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot 

vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

Atļaut Jānim Cīrulim savstarpēji savienot valsts amatpersonas amatus - domes 

priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu 

komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja, pasažieru 

komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa, 

konkursa „Ziemas rota 2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Salacgrīvas ostas valdes 

priekšsēdētāja vietnieka, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes 

priekšsēdētāja vietnieka amatu ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu kapitālsabiedrībās, kurās 

kapitāla daļu turētājs ir Salacgrīvas novada pašvaldība (SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201), akciju sabiedrība “CATA” (reģ. Nr. 

40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un SIA 

“OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, juridiskā adrese: Parka iela 36, 

Limbaži, Limbažu novads, LV-4001)). 

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas 

novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un 

varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo 

lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

Lēmums Nr.451. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

11. § 

Par Salacgrīvas pilsētas tirgus noteikumu apstiprināšanu un maksas par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu gadatirgos apstiprināšanu 

(ziņo K.Ķemers/ debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
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39.punktu, Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 „Par kārtību, 

kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 4.punktu, un Salacgrīvas tirgus pārvaldītāja 

izstrādātajiem un iesniegtajiem Noteikumiem par tirdzniecības kārtību Salacgrīvas pilsētas tirgū 

(iesniegts Salacgrīvas novada domē 03.12.2015., reģ. Nr. 3-16.2), tirgus pakalpojumu izcenojumu 

(iesniegts Salacgrīvas novada domē 30.11.2015., reģ. Nr. 3-16.2/838), gadatirgus pakalpojumu 

izcenojumu (iesniegts Salacgrīvas novada domē 30.11.2015., reģ. Nr. 3-16.2/839), saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

Saskaņot Salacgrīvas pilsētas tirgus pārvaldītāja Ginta Ostapko izstrādātos Noteikumus par 

tirdzniecības kārtību Salacgrīvas pilsētas tirgū (1.un 2.pielikums), un Salacgrīvas pilsētas gadatirgus 

pakalpojumu izcenojumus (3.pielikums). 

 

Lēmums Nr.452. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas 

novada domi 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā Alojas novada domes 2015.gada 25.novemba lēmumu Nr. 683 (protokols Nr. 20 

1 #) “Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes 

Būvvaldei uz laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim”, ar kuru nolemts slēgt 

līgumu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā 

institūcija, lai izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi 

nodrošinot Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punktu, un saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas izpildi. 

 2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz 

laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. 

 3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas 

funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8 

„Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā 

pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada 

beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu 

atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. 

 5. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektors Kaspars Ķemers.  

 

Lēmums Nr.453. Alojas novada domes lēmuma noraksts uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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13. § 

Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības 

darba grupu 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 1.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

 

Lēmumprojekta 2.punkta 2.1.apakšpunkts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, 

tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.pantu, balsojumu par lēmumprojekta 2.punkta 2.1.apakšpunktu vada domes priekšsēdētāja 

vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards 

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

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas locekli apstiprināt 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju, finanšu komitejas priekšsēdētāju Dagni Straubergu. 

  

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 2.punkta 

2.2.apakšpunktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas locekli apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektoru Kasparu Ķemeru. 

  

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 2.punkta 

2.3.apakšpunktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas locekli apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju Sanitu Šlekoni. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 2.punkta 

2.4.apakšpunktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards 

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

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas locekli apstiprināt 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos, attīstības komitejas 

priekšsēdētāju Jāni Cīruli. 
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 2.punkta 

2.5.apakšpunktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Eduards 

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

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Skaidrīte Eglīte 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas locekli apstiprināt 

Salacgrīvas novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Skaidrīti Eglīti. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 3.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupas uzraudzības ziņojuma izstrādātāju apstiprināt 

Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

 

2015.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2038.gadam (protokols Nr.10; 2.§). Lai sekmīgi īstenotu 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir jāizveido uzraudzības darba grupa un jāievieš 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmas mērķi ir: sekot līdzi 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ietverto rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt 

attīstību, kā arī vērtēt potenciālās attīstības tendences, nepieciešamības gadījumā sniegt 

priekšlikumus ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšanai, informēt par ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas ieviešanas gaitu Salacgrīvas novada domes deputātus un sabiedrību. 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba 

grupai ikgadējais pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu jāizstrādā līdz kārtējā gada 

maija sākumam, lai sagatavoto informāciju varētu iekļaut pašvaldības publiskajā pārskatā. 

Salacgrīvas novada deputāti apstiprina Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-

2038.gadam uzraudzības darba grupas izstrādātos uzraudzības ziņojumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, saskaņā 

ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 

uzraudzības darba grupu šādā sastāvā: 

1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze; 

2. Darba grupas locekļi: 

2.1. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, finanšu komitejas priekšsēdētājs Dagnis 

Straubergs; 

2.2. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

2.3.Salacgrīvas novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja Sanita Šlekone; 

2.4.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, attīstības 

komitejas priekšsēdētājs Jānis Cīrulis; 

2.5.Salalacgrīvas novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Skaidrīte Eglīte. 

3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta 

Krūze. 

 

Lēmums Nr.454.  
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14. § 

Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu 

(ziņo V.Krūze) 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

2015.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada attīstības 

programmu 2015.-2021.gadam (protokols Nr.10; 1.§). Lai sekmīgi īstenotu Salacgrīvas novada 

attīstības programmu, ir jāizveido uzraudzības darba grupa un jāievieš attīstības programmas 

uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmas mērķi ir: sekot līdzi Salacgrīvas novada attīstības 

programmā ietverto rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt attīstību, kā arī vērtēt potenciālās 

attīstības tendences, sekot līdzi attīstības programmā ietvertajam rīcības plānam un investīciju 

plānam, sniegt priekšlikumus to aktualizēšanai, informēt par attīstības programmas ieviešanas gaitu 

Salacgrīvas novada domes deputātus un sabiedrību. 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupa 

ikgadējais pārskats par attīstības programmas ieviešanu jāizstrādā līdz kārtējā gada maija sākumam, 

lai sagatavoto informāciju iekļautu pašvaldības publiskajā pārskatā. Salacgrīvas novada deputāti 

apstiprina Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupas 

izstrādātos uzraudzības ziņojumus. Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

uzraudzības darba grupa iesniedz priekšlikumus, izstrādājot nākamā gada budžetu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, 

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

attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 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: 

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba 

grupu šādā sastāvā: 

1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze. 

2. Darba grupas locekļi: 

2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 

2.2.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis 

      Cīrulis; 

2.4.Salacgrīvas novada domes ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa; 

2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara. 

3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta 

Krūze. 

  

Lēmums Nr.455. 

 

15. § 

Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2015.-2021.gadam un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu 73.punktu, 

ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”, saskaņā ar 2015.gada 
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16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Apstiprināt aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Rīcības plānu 2015.-2021.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam. 

2. Nosūtīt aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības 

plānu 2015.-2021.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam. 

3. Aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 

2015.-2021.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam ievietot Salacgrīvas novada 

interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā. 

4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 2015.-

2021.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam informēt sabiedrību, publicējot 

paziņojumu Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada 

izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze. 

 

Lēmums Nr.456. Pielikums uz 22 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

16. § 

Par atlases kritēriju apstiprināšanu un pārbūvējamo pašvaldības ceļu saraksta 

apstiprināšanu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 10. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī ņemot vērā 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalsta saņemšanas 

nosacījumus uzņēmējdarbību veicinošu un apdzīvotu vietu saglabājošu pašvaldības grants ceļu 

būvniecībai vai pārbūvei, 2015. gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 9.punktu un 2015. 

gada 2.novembra Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes lēmumu, saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības 

konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības grants ceļu 

būvniecības un /vai pārbūves atlases kritērijus:  

 

Nr.p.k. Atlases kritēriji Vērtējuma apraksts 

1. Ceļu vai to posmu izmantojošo uzņēmumu 

skaits 

1 uzņēmums – 1 punkts 

2. Nodarbināto skaits uzņēmumā  1 nodarbinātais – 1 punkts 

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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Pārbūvējamo ceļu prioritāšu saraksts veidojas no punktu kopskaita. Vairāk punktu – lielāka 

prioritāte. 

2. Apstiprināt pārbūvējamo pašvaldības ceļu un ceļu posmu sarakstu, kas, prioritāri atbilstoši 

iedalītajam finansējumam, pārbūvējami saskaņā ar 18.08.2015. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.475: 

Salacgrīvas pagastā 

Prioritāte 

Nr. 
Autoceļa nosaukums No km Līdz km 

Garums 

(km) 

1. Liepu iela – Jennas (Svētciems) 0.00 3.26 3.26 

2. Dzeņi – Vecsalaca (Kuiviži) 0.48 2.90 2.42 

3. Zītaru ielas sākums – Atvases (Korģene) 0.00 3.11 3.11 

4. Lielā Zītaru iela (Korģene) 0.00 0.69 0.69 

5. Burtnieki – Stirnas (Lāņi) 0.00 1.44 1.44 

6. Lapiņas – Sīpoli (Lāņi) 0.00 1.48 1.48 

7. Utkas – Zeltiņi (Lauvas) 0.00 1.10 1.1 

8. Radziņi – Arāji (Lauvas) 0.00 1.80 1.8 

9. Pamati – Alkšņi (Čūskmuiža) 0.00 1.90 1.9 

Ainažu pagastā 

Prioritāte 

Nr. 
Autoceļa nosaukums No km Līdz km 

Garums 

(km) 

1. Puņči –Zālītes  0.00 0.90 0.9 

2. Ceļš uz Pārupi  2.90 3.61 0.71 

3. Līči – Kalnurgāji  0.00 1.00 1 

4. Mērnieki – Irnumi  0.00 0.60 0.6 

5. Vārpas – Rozēni  3.90 4.90 1 

6. Ceļš uz Birzēm  1.09 2.09 1 

7. Zemenes – Osīši  0.00 0.50 0.5 

8. Dižozolu ceļš 3.45 3.65 0.2 

  Liepupes pagastā 

Prioritāte 

Nr. 
Autoceļa nosaukums No km Līdz km 

Garums 

(km) 

1. Gulbīši – Liepupes muiža  0.00 3.148 3.148 

2. Pagasta padome – Vangas 1.42 1.76 0.34 

3. Ceļa tehniskais stāvoklis  Vērtējams no 1 – 5, kur ceļš ar 

sliktāku tehnisko stāvokli iegūst 

piecus punktus 

4. Ceļa izmantošana skolēnu autobusa maršrutam 

 

Ja izmanto autobusa maršrutam – 1 

punkts 
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3. Noriņas - Mehāniskās darbnīcas 0.00 0.78 0.78 

4. Baznīca – Seķi 1.23 2.93 1.7 

5. Tūjas skola – Pīlāgi 0.00 1.04 1.04 

6. Vecmuiža – Dāči 0.52 2.32 1.8 

7. Mievas – Tūjas skola  0.00 0.30 0.3 

 

3. Projektu sagatavošanu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā organizēt Salacgrīvas novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim.     

 

Lēmums Nr.457.  

 

17. § 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „AREAL GEO”, reģ. Nr.44103081063, 2015.gada 23.novembra iesniegumu, 

reģ. Nr.3-16.1/816 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], sadalīšanai, un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 

12.aprīļa 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 

2015.gada 16.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), 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 [..] 

un kopējo platību 17,3 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 7,1 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt nosaukumu no [..] uz [..], zemei un ēkām saglabāt adresi 

[..], un noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,1 ha; 

2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 6,3 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un noteikt sekojošu nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101) – 6,3 ha; 

2.3. zemes vienībai Nr.3 ar platību 3,9 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un noteikt sekojošu nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101) – 3,9 ha. 

 

Lēmums Nr.458. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku [..], 2015.gada 

10.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1-761) par nekustamā īpašuma sadalīšanu,  Salacgrīvas 

novada dome konstatē, ka: 
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1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

1.2. No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un 

kopējo platību 5,06 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 2,53 ha platībā. 

1.3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 

”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir 

lauksaimnieciskās teritorijas, kurā jaunveidojama zemes gabala minimālā platība ir viens hektārs. 

1.4. LR Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās 

zemes vienības minimālā platība ir divi hektāri. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu 

drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, 

vienkāršā situācijā, ja pašvaldības dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā 

ar 2015.gada 16.decembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu  [..] atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Priedkalniņi”, Salacgrīvas 

pag., Salacgrīvas novads, kadastra Nr.[..],  ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3. Ar zemes gabalu kopīpašniekiem. 

2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.459. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumiem [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot nekustamo īpašumu [..] īpašnieka [..], 2015.gada 

27.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/833) par minētajos nekustamajos īpašumos ietilpstošo 

zemes vienību apvienošanu, konstatē: 
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1.1. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

1.2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst no zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

1.3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

1.4. Nekustamo īpašumu [..] īpašnieks [..] savā iesniegumā lūdz pievienot nekustamajam 

īpašumam [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

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

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

apvienojot tās vienā zemes vienībā, un iekļaut  nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], sastāvā. 

1.5. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..] un  nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 

”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir ražošanas un 

tehniskās  teritorijas.  

1.6. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..] Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās teritorijas. 

1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot 

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pašvaldības dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.8. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai un zemes konsolidācijai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā 

ar 2015.gada 16.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

2.1.Noteikt, ka, lai apvienotu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo no zemes 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], izveidojot jaunu zemes vienību un iekļaujot to nekustamā 

īpašuma [..], kadastra Nr.[..], sastāvā atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajos īpašumos [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3. Ar zemes gabalu īpašnieku. 

2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve projektētajai zemes 

vienībai. 

 

Lēmums Nr.460. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 
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20. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..] pilnvarotās personas [..], 

kas pilnvarota ar 2015.gada 23.oktobra priekšlīgumu (reģ. Nr./3608) 2015.gada 10.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/762) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome 

konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  [..]. 

1.2. Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000507449 datiem 

nekustamais īpašums [..] ir [..] īpašums. 

1.3. 2015.gada 23.oktobrī [..] ir noslēdzis priekšlīgumu (ar rokasnaudas iemaksu) ar [..] par 

nekustamais īpašuma [..], kadastra Nr.[..], daļas pirkumu. 

1.4. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  [..] ir paredzēts atdalīt zemes vienību 5,37 ha platībā. 

1.4. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, plānotā un atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorijas, kurās 

no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts divi hektāri, un meža teritorijas, 

kurās no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums nav noteikts. 

1.5. LR Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās 

zemes vienības minimālā platība ir divi hektāri. 

1.6. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā 

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu 

Salacgrīvas novada dome, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ:  
 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu  [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

2.2.1.2.  Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku. 

2.2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 
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2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.461. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums un 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2007 termiņa pagarināšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr.46603000113, 2015.gada 

24.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-11/1378) un klātpievienoto Valsts vides dienesta 

ģenerāldirektora 2015.gada 9.novembra lēmumu Nr.CS15VL0111 par grozījumiem derīgo 

izrakteņu ieguves limitos, konstatē: 

1.1. Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome 2007.gada 8.maijā ir izdevusi SIA 

“Limbažu ceļi”, reģ. Nr.46603000113, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1/2007, 

kas ir derīga līdz 2016.gada 30.martam. 

1.2. SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr.46603000113, savā iesniegumā lūdz bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2007 derīguma termiņu pagarināt līdz 2032.gada 7.maijam. 

1.2. LR 1996.gada 2.maija likuma “Par zemes dzīlēm” (turpmāk – Likums “Par zemes 

dzīlēm”) 13.panta 5.punkts nosaka, ka  zemes dzīļu izmantotājam ir tiesības saņemt atļaujas vai 

licences termiņa pagarinājumu vai jaunu atļauju vai licenci, ja ir pienācīgi pildīti iepriekšējās 

atļaujas vai licences nosacījumi un ja to pieļauj ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu 

noslēgtais zemes dzīļu izmantošanas līgums. 

1.3. Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 2015.gada 9.novembrī ir pieņēmis lēmumu 

Nr.CS15VL0111 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitos” (turpmāk – Lēmums) 

pagarināt limitu derīguma termiņus smilts – grants un smilts atradnes “Karateri II” iecirkņiem 

“Celmiņi” un “Celmiņi I” līdz 2032.gada 7.maijam. 

1.4. LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 

33.punkts nosaka, ka atļauju izsniedz uz laika posmu, kas noteikts derīgo izrakteņu ieguves limitā. 

1.5. Likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta 5.punkts nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas 

licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniedz derīgo izrakteņu ieguvei vai 

zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanai — uz laiku līdz 25 gadiem. 

2. Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz Likuma “Par zemes 

dzīlēm” 9.panta 5.punktu un 13.panta 5.punktu, un LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra 

noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju izsniegšanas kārtība” 33.punktu, un saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Pagarināt Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 8.maijā izdotās  bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2007 derīguma termiņu līdz 2032.gada 7.maijam. 

2.2. Aizstāt 2007.gada 8.maija bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2007 titullapā 

aizstāt vārdus “līdz 2016.gada 30.martam” ar vārdiem “līdz 2032.gada 7.maijam”, aizstāt vārdus 

“Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome” ar vārdiem “Salacgrīvas novada dome”. 

 

Lēmums Nr.462. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

22. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zvejnieku saimniecību „Āmis” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Zv/s „Āmis” (reģ.Nr.44101036559, “Niedrāji”, 

Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka Artūra Sokolovska 2015.gada 2.decembra 
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iesniegumu (reģ. 2015.gada 11.novembrī reģ.Nr.3-16.2/840) ar lūgumu lauzt 2014.gada 2.janvāra 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/08 Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.  

Pamatojoties uz 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ:  

 

1. Lauzt 2014.gada 2.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/08 Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos ar zvejnieku saimniecību „Āmis” (reģ.Nr. 44101036559, “Niedrāji”,, 

Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) ar 2015.gada 31.decembri. 

 

Lēmums Nr.463. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

23. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zemnieku saimniecību „Migliņas” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Z/s „Migliņas” (reģ.Nr.44101025536, “Migliņas”, 

Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka Zigurda Muižnieka 2015.gada 17.novembra 

iesniegumu (reģ. 2015.gada 11.novembrī reģ.Nr.3-16.2/785) ar lūgumu lauzt 2013.gada 2.decembra 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/121 Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.  

Pamatojoties uz 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ:  

 

1. Lauzt 2013.gada 2.decembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/121 Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos ar zemnieku saimniecību „Migliņas” (reģ.Nr. 44101025536, 

“Migliņas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) ar 2015.gada 31.decembri. 

 

Lēmums Nr.464. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu 

(ziņo G.Kristiņa) 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi: 

1.1. Zvejnieku saimniecības „Bentoss” (reģ.Nr.44101029504) īpašnieka Jāņa Krastiņa 

iesniegumu (reģ. 2015.gada 30.novembrī reģ.Nr.3-16.2/834) ar lūgumu pagarināt noslēgto 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos uz piecpadsmit gadiem. 

1.2. Zvejnieku saimniecības „Reņģa” (reģ.Nr.44101029608) īpašnieka Alda Priedes iesniegumu 

(reģ. 2015.gada 26.novembrī reģ.Nr.3-16.2/827) ar lūgumu pagarināt noslēgto rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz 

piecpadsmit gadiem. 

1.3. Individuālais komersants „PĀRNESUMS” (reģ.Nr.44102022541) individuālā komersanta 

Jāņa Runča iesniegumu (reģ. 2015.gada 23.novembrī reģ.Nr.3-16.2/818) ar lūgumu 

pagarināt noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos uz piecpadsmit gadiem. 

1.4.  zvejnieku saimniecības „Grīņi” (reģ.Nr.44101036718) īpašnieka Jāņa Brakovska 

iesniegumu (reģ. 2015.gada 4.novembrī reģ.Nr.3-36/108) ar lūgumu pagarināt noslēgto 
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos uz sešiem gadiem.  

1.5. zemnieku saimniecības „Bisnieki” (reģ.Nr.46601003331) īpašnieces Andas Bērziņas 

iesniegumu (reģ. 2015.gada 9.novembrī reģ.Nr.3-16.2/759) ar lūgumu pagarināt noslēgto 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos. 

1.6. zvejnieku saimniecības „Brīva kaija” (reģ.Nr.4101029792) īpašnieka Māra Miezīša 

iesniegumu (reģ. 2015.gada 4.novembrī reģ.Nr.3-16.2/748) ar lūgumu pagarināt noslēgto 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos uz desmit gadiem. 

1.7. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Larum” (reģ.Nr.44103094551) valdes locekles Ilzes 

Jēkabsones (reģ. 2015.gada 28.oktobra reģ.Nr.3-16.2/721) ar lūgumu pagarināt noslēgto 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes uz 

pieciem gadiem. 

1.8. zemnieku saimniecības „Popi” (reģ.Nr.44101029631) īpašnieka Jāņa Baloža (reģ. 

2015.gada 11.novembrī reģ.Nr.3-16.2/765) ar lūgumu pagarināt noslēgto rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes uz desmit 

gadiem. 

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki iesnieguši iesniegumus. 

3. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2030.gada 31.decembrim zvejnieku saimniecībai 

„Bentoss” (juridiskā adrese: “Krastiņi”, Liepupes pag., Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.44101029504). Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Bentoss” zvejas rīku limitu zvejai 

2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: vienu zivju murdu, trīs zivju tīklus un vienu 

reņģu tīklu. 

3.2. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2030.gada 31.decembrim zvejnieku saimniecībai 

„Reņģa” (juridiskā adrese: “Brīvnieki”, Liepupes pag., Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.44101029608). Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Reņģa” zvejas rīku limitu zvejai 

2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: vienu zivju murdu, divus lucīšu murdus, 

divus zivju tīklus un viens reņģu tīkls. 

3.3. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2030.gada 31.decembrim individuālajam komersantam 

„PĀRNESUMS” (juridiskā adrese: Valdemāra iela 81, Ainaži, Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.44102022541). Iedalīt IK „PĀRNESUMS” zvejas rīku limitu zvejai 2016.gadā Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos: vienu zivju murdu, vienu lucīšu murdu, piecus zivju tīklus un 

vienu simts zivju āķu. 

3.4. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim zvejnieku saimniecībai 

„Grīņi” (juridiskā adrese: “Grīņi”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.44101036718). Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Grīņi” zvejas rīku limitu zvejai 

2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: trīs zivju tīklus un vienu reņģu tīklu. 
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3.5. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2025.gada 31.decembrim zemnieku saimniecībai 

„BISNIEKI” (juridiskā adrese: Valdemāra iela 9A, Ainaži, Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.4660103331). Iedalīt zemnieku saimniecībai „BISNIEKI” zvejas rīku limitu zvejai 

2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: četrus zivju tīklus un vienu reņģu tīklu. 

3.6. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2025.gada 31.decembrim zvejnieku saimniecībai 

„Brīvā kaija” (juridiskā adrese: “Gaitiņi”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, Reģ. 

Nr.44101029792). Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Brīvā kaija” zvejas rīku limitu zvejai 

2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: divus lucīšu murdus, trīs zivju tīklus un divus 

reņģu tīklu. 

3.7. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „LARUM” (juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 10-9, Ainaži, Salacgrīvas 

novads, Reģ. Nr.44103094551). Iedalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LARUM” 

zvejas rīku limitu zvejai 2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: četrus zivju tīklus un 

vienu reņģu tīklu. 

3.8. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2016.gada 1.janvāra uz laiku līdz 2025.gada 31.decembrim zemnieku saimniecībai 

„Popi” (juridiskā adrese: Valdemāra iela 92C, Ainaži, Salacgrīvas novads, Reģ. Nr. 

44101029631). Iedalīt zemnieku saimniecībai „Popi” zvejas rīku limitu zvejai 2016.gadā 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: trīs zivju tīklus un vienu reņģu tīklu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

  

Lēmums Nr.465. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par zvejas rīku limitu sadali 2016.gadam 

(ziņo G.Kristiņa/ debatēs piedalās S.Eglīte, A.Rozenšteins, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā 2015.gada 

23.novembra Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Salacgrīvas novada domes 2016.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās 

zvejas limitus sadalīt sekojoši: 

 

1.1. Reņģu stāvvadi (limits 20): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 5 

2. SIA „Mistrals” 3 

3. IK ”Šļakatas” 1 

4. SIA ”Baņķis” 5 

5. Zv/s ”Bute” 3 

6. IK ”Kuivižkrasts” 1 

7. SIA “Šoneris” 2 
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Kopā: 20 

 

1.2. Zivju murdi (limits 56):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Salmar” 2 

2. SIA „Aļģes 1” 1 

3. Zv/s „Zītari” 1 

4. IK „Zāmi” 3 

5. IK „Alnis Menniks” 2 

6. SIA „MISTRALS” 10 

7. IK „J.A.N.K.I.” 2 

8. SIA „Banķis” 2 

9. Zv/s „Bute” 2 

10. IK „Kuivižkrasts” 1 

11. SIA “Šoneris” 1 

Kopā: 27 

 

 

 

1.3. Lucīšu murdi (limits 85): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s „Salmar” 3 

2. SIA „Aļģes 1” 3 

3. Zv/s “Zītari” 1 

4. IK „Alnis Menniks” 4 

5. SIA „Raudiņas” 1 

6. SIA ”MISTRALS” 1 

7. IK „Šļakatas” 1 

8. IK „J.A.N.K.I.” 2 

9. Zv/s „Bute” 3 

10. Zv/s „ABI PLUSS” 1 

11. Lauris Berķis 1 

12. Jānis Rudzītis  1 

Kopā: 20 

 

1.4. Sīkzivju murds (limits 1): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 1 

Kopā: 1 

 

1.5. Zivju tīkli (limits 195):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA “Šoneris” 3 

2. IK „Raudiņas” 1 

3. SIA “Prikorio plus” 3 

4. Zv/s „Salmar” 3 

5. SIA „Aļģes 1” 10 

6. Zv/s „Zītari” 4 

7. IK „Gobulauki” 8 

8. IK „Indāns” 3 

9. Zv/s „Lasīši” 3 

10. IK „Zāmi” 10 

11. IK „Alnis Menniks” 7 
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12. IK „Zaļā laiviņa” 5 

13. SIA „Mistrals” 5 

14. Zv/s „Vējavas” 3 

15. IK „Marsiks” 7 

16. IK „ULDIS K” 6 

17. IK „Šļakatas” 5 

18. IK „J.A.N.K.I.” 9 

19. Zv/s „ABI PLUSS” 6 

20. SIA „BAŅĶIS” 7 

21. Zv/s „Bute” 12 

22. IK „Kuivižkrasts” 6 

Kopā: 169 

 

1.6. Reņģu tīkli (limits 27): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 5 

2. Zv/s „Zītari” 1 

3. Zv/s „Lasīši” 1 

4. IK „Zaļā laiviņa” 1 

5. SIA „MISRALS” 1 

6. IK „Marsiks” 1 

7. IK „ULDIS K” 1 

8. IK „ Šļakatas” 1 

9. Zv/s „ABI PLUSS” 2 

10. Zv/s „Bute” 2 

Kopā: 16 

 

1.7. Zivju āķi (limits 7500):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK „L.Jēkabsons” 100 

2. Zv/s „Salmar” 200 

3. SIA „Aļģes 1” 100 

4. Zv/s „Zītari” 100 

5. IK „Zaļā laiviņa” 100 

6. IK „Marsiks” 100 

7. Lauris Berķis 100 

8. Juris Burdikovs  100 

9. Māris Skuja  100 

10. Normunds Gūtmanis  100 

11. Bērziņš Juris 100 

12. Māris Ločmelis  100 

13. Uldis Kažmers  100 

14. Modris Liepa 100 

Kopā: 1500 

 

 

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2016.gada 1.aprīlim. Pēc 2016.gada 1.aprīļa 

„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu. 
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4. Par 2013.gada 12.decembra un 2014.gada 15.maijā Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas 

tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā iegūto zvejas rīka 

vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar nosolītās maksas 

apmēru. 

 

Lēmums Nr.466. Pielikumā Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 

16.12.2015.vēstule Nr.8.4.3-10/2550. 

 

 

26. § 

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

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2015.gada 7.decembra 

protokolu par komerciālās zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (15 

(piecpadsmit) zivju tīkli (garāks par 50, bet nepārsniedz 100m)) un  1 (viens) reņģu, brētliņu un 

salaku tīkls, ņemot vērā 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

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

  

Lēmums Nr.467. Pielikums uz 1 lp. un 07.12.2015. Salacgrīvas novada domes rūpnieciskās zvejas – 

komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles pielikuma Nr.17 

kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par cirsmu Salacgrīvas pilsētā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.331 „Par 

pašvaldības saimniecību Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2015.gada 4.novembrī notikušās izsoles un Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.31, ņemot vērā to, ka 

cirsmu nosolītājs SIA “Jaunsarmas”, VRN 44103067182, samaksājis izsolē nosolīto cenu EUR 

7750, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībās Salacgrīvā, Pērnavas ielā 26, Pērnavas 

ielā 28, Pērnavas ielā 29B, Pērnavas ielā 31E, un Viļņu ielā 30, saskaņā ar Pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas 2015.gada 4.novembra izsoles protokolu Nr.31, noslēgt 

pirkuma līgumu ar SIA “Jaunsarmas”, VRN 44103067182  par iepriekš minēto cirsmu 

pārdošanu par EUR 7750. 

 

Lēmums Nr.468.  
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28. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes 6”-4, Salacgrīvas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 24.septembra lēmuma Nr.333 

pielikuma Nr.1 „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes 6”-4, Salacgrīvas pagastā izsoles 

noteikumi” 6.13.1. punktu un 2015.gada 12.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 35, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes 6”- 4, Salacgrīvas pagastā, izsoli 

par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.469.  

 

29. § 

Par kustamās mantas – apkures sistēmas Atlantijas ielā 1A,  Salacgrīvā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21. oktobra lēmumu Nr. 391 „Par 

kustamās mantas – apkures sistēmas Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā  atsavināšanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 13; 24.§), 2015.gada 12.novembra Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.34, ņemot vērā to, ka apkures 

sistēmas Atlantijas ielā 1A nosolītājs biedrība “Atlantijas 1a” ir samaksājusi izsolē nosolīto 

kustamās mantas cenu EUR 1182 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro), saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – apkures punkta 

Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 1182 (viens tūkstotis 

viens simts astoņdesmit divi euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar biedrību “Atlantijas 1a”, 

VRN 40008145758. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.470. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulītes 1”- 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24. septembra lēmumu Nr. 334 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Saulītes 1” -4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 12; 26.§), 2015.gada 

10.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu 

Nr.32, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā 

īpašuma cenu EUR 580 (pieci simti astoņdesmit euro), saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības 
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un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  „Saulītes 1” -4, 

Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0299, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 

580 (pieci simti astoņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.471. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slīmesti - 3”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 332 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Slīmesti -3”, Liepupes pagastā izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 12; 24.§), 2015.gada 12.novembra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.33, ņemot 

vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 

EUR 3180 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit euro), saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  „Slīmesti -3”, 

Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0547 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3180 

(trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.472. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2015.gada 13.novembrī saņemto SIA „BURDEKS”, 

VRN 40103176298, apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/780), 

konstatēja, ka: 

1.1. SIA „BURDEKS”, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

4.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

ierosināšanas tiesības, iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvā, 

Selgas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145 (1627 kv.m platībā) nodošanu  atsavināšanai; 

1.2. uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – zemes 

gabalam Salacgrīvā, Selgas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145 nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 6559; 
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1.3. uz zemes vienības ar kadastra apz. 6615 007 0145 atrodas SIA „BURDEKS” piederoša būve– 

dzīvojamā māja un būves ar kadastra apz. 6615 007 0145 001. Ēku (būvju) īpašumtiesības uz SIA 

„BURDEKS” vārda nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0054 

9985. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par 

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

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines (sertifikāts Nr.110) 2015.gada 30.novembrī veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2015/263) 

tirgus vērtējumu, 2015.gada 3.decembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas Protokolu 

Nr.19 un 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

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

zemesgabalu Salacgrīvā, Selgas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145. 

2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 9 110 (deviņi tūkstoši 

viens simts desmit euro). 

2.3.Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.473. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 248 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 31” - 11,  Liepupē, Liepupes pagastā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” 

[..] 

1.3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot 

publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 

pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma 

dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu 

zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu 

atsavinātājam. 

 2. Izvērtējot nomaksas pirkuma līguma slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļa 

pārdošanā īrniekam, kā arī ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2015.gada 2.decembrī 

sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilze Apeines sniegto aktualizēto novērtējumu 

Nr.2015/0212 dzīvoklim “Liepupe 31” – 11 un pamatojoties uz 2015.gada 16.decembra Attīstības 

un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 
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– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas 

novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 248 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa 

„Liepupe 31” - 11, Liepupē, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”: 

 

 2.1. Lēmuma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: “2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli „Liepupe 31”-11, kadastra Nr. 6660 

900 0351, pārdodot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 24 mēneši.” 

2.2. Lēmumu papildināt ar 2.5.punktu šādā redakcijā: “2.5. Piešķirt pircējam tiesības 

nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda pēc pirkuma līguma noslēgšanas, 

vienlaikus, zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības, par labu Salacgrīvas novada pašvaldībai.” 

2.3. Apstiprināt atsavināšanas paziņojumu jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.474. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

34. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Liecības”, 

Liepupes pagastā 

 

Izskatījusi [..] 2015.gada 10.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 

Nr. 3-16.2/760) par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Liecības”, Liepupes pagastā, 

lauksaimnieciskai izmantošanai un ņemot vērā 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Pagarināt 2013.gada 4.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/235 ar [..], kur 

iznomāta daļas no pašvaldības zemes gabala “Liecības”, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0414, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0560 (1,16 ha platībā),  nosakot nomas termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.475. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes 

gabalam „Upmaļi 2”, Ainažu pagastā 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..] iesniegumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz 

pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Upmaļi 2”, kadastra Nr. 6625 002 0213, zemes vienības kadastra 

apz. 6625 002 0213 001, konstatēja: 

1.1. [..] iesniegumā (saņemts 2015.gada 20.novembrī Salacgrīvas novada domē reģ. Nr.7-14.2/71), 

lūdz piešķirt zemes nomas tiesības Ainažu pagastā uz neizpirkto lauku apvidus zemi „Upmaļi 2”, 

zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0213, kur iepriekš zemes nomas tiesības piešķirtas [..] un 

bijis noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums 2009.gada 21.augustā Nr. 8-2.1/19. 

1.2. Uz zemes gabala atrodas [..] piederošas būves ar kadastra apz. [..] dzīvojamā māja un būve ar 

kadastra apz. [..], kas reģistrētas uz [..] vārda Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000544763. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 

30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, saskaņā ar 2015.gada 

16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

  

2.1.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..]  par zemes gabala Ainažu 

pagastā „Upmaļi 2”, kadastra apz. [..] (3,1 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot: 

2.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi; 

2.1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās 

vērtības. 

2.2. Noteikta, ka nomas līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

2.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.476. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

36. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Nekustamais īpašums Liedaga iela 5A, Tūjā, 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. 

2. 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 un ņemot vērā 2015.gada 16.decembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

2.1. Saskaņā ar [..] 2015.gada 3.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 

3-16.2/844), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liedaga iela 5A, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra 

Nr. 6660 003 0411, (72 kv.m platībā), teritorija Nr. 7, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā 

Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 20.03.2013. Salacgrīvas novada domes saistošajos 

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

novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai. 

2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1. janvārī un līguma darbības 

termiņu 5 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.477. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

37. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumā Nr.429 “Par daļu 

pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas iela 7, “Liellapes”, Ezera iela 11, Muižas iela 6, 

”Laurķirši”, Liepupes pagastā un Tērces iela 10, Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līgumu slēgšanu” 

 

Ņemot vērā 2015.gada 16.decembra Attīstības Finanšu komiteju atzinumus, un  

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

domes saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 
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kārtību Salacgrīvas novadā”, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2015.gada 17. 

novembra lēmumā Nr.429 “Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas iela 7, “Liellapes”, 

Ezera iela 11, Muižas iela 6, ”Laurķirši”, Liepupes pagastā un Tērces iela 10, Blaumaņa iela 8, 

Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu”: 

 

Lēmuma 8.10.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“8.10. Saskaņā ar [..] 2015.gada 15.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu 

(reģ. Nr. 3-16.2/678), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Laurķirši”, kadastra apz. 6660 009 0412 

(12 600 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā Nr.5 iezīmēto teritoriju, nosakot, ka zemes gabals 

iznomāts lauksaimnieciskai izmantošanai un nomas maksa tiek noteikta 2% apmērā no Valsts 

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

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

Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai izmantošanai”. 

 

Lēmums Nr.478.  

 

38. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo S.Eglīte) 

[..] 

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa 

īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem un to atjauno, ja pēc līguma 

termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 

ņemot vērā 2015.gada 14.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 

16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

2.1. Pēc [..] līguma termiņa beigām atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..]  noslēgto īres līgumu par 

sociālā dzīvokļa [..] īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, ka pēc līguma 

termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

2.2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 31.maijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/102 

pagarināšanu līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

 

Lēmums Nr.479. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

un 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

39. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo S.Eglīte) 

[..] 

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa 

īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma 

termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 

saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2015.gada  

16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

2.1. Pēc 2013.gada 11.jūnija sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103 darbības termiņa beigām, 

atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..] noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa [..] īri, atbilstoši sociālā 

dienesta sniegtajam atzinumam par to, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.   
2.2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 11.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103 

pagarināšanu līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

 

Lēmums Nr.480. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

40. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka [..] turpina dzīvot [..], kā arī ņemot vērā likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 13.panta pirmo, ceturto daļu, 14.panta pirmās 

daļas 6.punktu, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas 

atzinumu, 2015.gada 16.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

2.1. Pagarināt piešķirtās īres tiesības [..] uz pašvaldības dzīvojamām telpām: [..]. 

2.2. [..]ai noslēgt dzīvokļu īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

2.3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m mēnesī. 

2.4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.481. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41. § 

Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”PYROTEX” nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Salacgrīvas novada domē saņemta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2015.gada 

25.novembra izziņu Nr. 7-4-890221 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PYROTEX” 

(reģistrācijas Nr. 50103263421, juridiskā adrese – Garkalnes novads, Bukulti, “Lakstīgalas”, 

LV - 1024) likvidācijas procesu, kurā norādīts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„PYROTEX” likvidēta 2014.gada 19.decembrī. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”       25. panta 

pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī ar to 

saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā, 

ja normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos nodokļu maksātājs ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra 

reģistriem, kā arī iepriekš minētā likuma 25. panta trešo daļu, un saskaņā ar 2015.gada 

16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 
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Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”PYROTEX” (reģistrācijas Nr. 

50103263421) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nomas zemi 2 ha 

platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Lakači”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ar 

kadastra Nr. 672 007 0522, - 0.39 EUR, t.sk. pamatparāds EUR 0.24, nokavējuma nauda EUR 

0.15. Kopējā dzēsuma summa – EUR 0.39. 

 

Lēmums Nr.482.  

     

          42. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

nekustamajam īpašumam [..] 

(ziņo D.Lejniece) 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta trešo un ceturto daļu, 

Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, 2015. gada 16. decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 Dzēst [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 319.26 EUR (trīs simti deviņpadsmit 

euro un 26 centi), kas sastāv no pamatparāda EUR 148.03 un nokavējuma naudas EUR 30.59 par 

nekustamo īpašumu – zemi 924 kv.m. platībā [..], ar kadastra Nr.[..], un pamatparāda EUR 121.46 

un nokavējuma naudas EUR 19.18 par nekustamo īpašumu - ēku [..].  

 

Lēmums Nr.483.  

 

         43. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. novembra lēmumā Nr.408  “Par 

dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Dzīvokļu 

īpašuma likuma 9. pantu, 10. pantu, 13. panta otro daļu, dzīvokļu īpašnieku biedrības “Liepupe 30” 

valdes locekles Ijas Puisānes 03.12.2015. iesniegumu (reģ. Nr3-16.2/842), saskaņā ar 2015. gada 

decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2014.gada 19. 

novembra lēmumā Nr.408 “Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas 

darbu finansēšanu” (protokols Nr.12; 27.§): 

 

     Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:   

“3.Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Liepupe 30” Salacgrīvas novada domei 

piederoša dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 30, dzīvoklis Nr.5 renovācijas izmaksas 1376.10 

EUR ( viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši euro un 10 centi), kas ir daļa no iepriekšminētā 

dzīvokļa renovācijas izmaksām.   

 

Lēmums Nr.484. Iesniegums uz 1 lp. un dzīvokļu īpašnieku biedrības “Liepupe 30” sapulču 

protokolu kopijas uz 6 lp. pievienoti protokolam. 
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44. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Zvejnieku parka pārvaldnieka Kristapa Močāna 2015.gada 20.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/327), saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Finanšu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā 

Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar 

grozījumiem 28.01.2015 lēmums Nr.1; 18.02.2015. lēmums Nr.78; 19.08.2015. lēmums Nr.299; 24.09.2015. lēmums 

Nr.359;21.10.2015. lēmums Nr. 402): 
 

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

sekojošu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns  

  E-95,A-98 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta Zvejnieku 

parkam (Artūrs 

Aļebastrovs) 

10 9 

 

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

sekojošu ierakstiem: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Dīzeļdegviela 

 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta Zvejnieku 

parkam (Kristaps Močāns) 
8,7 7,9 

 

 

Lēmums Nr.485. Iesniegums uz 2 lp. un informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD 

datiem uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

Par pašvaldības finansēto streikojošo Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darbinieku darba 

samaksu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 14.decembra Izglītības, sporta un kultūras komitejas un 

2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

Veikt samaksu par vienas dienas brīdinājuma streiku 2015.gada 27.novembrī tiem 

streikojošajiem Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri tiek finansēti no 

pašvaldības budžeta. 

 

Lēmums Nr.486.  
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46. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība” 2.punktu, 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”, 30.11.2015. likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam” 

pielikumiem Nr.6, Nr.7, Nr.9, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Eduards Ādmīdiņš balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2016.gada 

1.janvāra līdz 31.augustam EUR 622736, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 51600, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

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

izglītības pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1. janvāra līdz 31. augustam EUR 23399, saskaņā 

ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai 

no 2016.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 19600, saskaņā ar interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas 

apstiprināto projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. Interešu izglītības programmu realizācijai 

izglītības iestādēs no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim rezervēts pašvaldības 

finansējums EUR 10000 apmērā. 

5. Izglītības iestāžu vadītāji ir tiesīgi kopējās piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros mainīt 

finansējumu, likumā “Par valsts budžetu 2016.gadam” pielikumos Nr.6, Nr.7, Nr.9 paredzētās 

piemaksas pedagogiem par 3., 4., 5. kvalitātes pakāpēm. 

6.Lēmums piemērojams ar 01.01.2016. 

 

Lēmums Nr.487. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

47.1. § 

Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Limbažu slimnīca” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk - 

Likums) un tā Pārejas noteikumu 11.punkts paredz, ka Publiskas personas augstākajai 

lēmējinstitūcijai saskaņā ar Likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim ir jāpieņem lēmums par tās 
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tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai 

personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir 

noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta 

otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās 

pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

Ņemot vērā minēto, Salacgrīvas novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības                 

SIA “Limbažu slimnīca” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, t.i., vai SIA “Limbažu slimnīca” 

komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā 

noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Limbažu slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

 

I Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4.panta nosacījumiem 

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 

standartu. 

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.  

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, 

deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 

pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā 

kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes 

šajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām dibina kapitālsabiedrību. 

Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties 

privāto tiesību jomā iegūstot vai attiecīgi saglabājot dalību kapitālsabiedrībā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un 

vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās 

funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 
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SIA „Limbažu slimnīca” darbības mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību un sniegšanu, nodrošināt augstāku kvalitātes standartu. 2008.gada 19.jūnijā tika 

pieņemts Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, kas noteica, ka rajona padomes līdz 2008.gada 

31.decembrim pieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, 

tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Likuma 2.pants 

noteica, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā. Limbažu rajona padomes 

Reorganizācijas plāna ietvaros Salacgrīvas novada pašvaldība pārņēma 330874 Limbažu rajona 

pašvaldībai piederošās SIA „Limbažu slimnīca” kapitāla daļas. SIA “Limbažu slimnīca” kapitāla 

daļas pieder Limbažu, Salacgrīvas, Alojas un Krimuldas novadu pašvaldībām, kur Salacgrīvas 

novada pašvaldībai pieder 25.96 % daļu. 

  Izvērtējot SIA “Limbažu slimnīca” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai secināms, ka veselības aizsardzība saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. 

Konstatējamas  arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai atbilstošas 

komercdarbības pazīmes – nozares infrastruktūrai  nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Lai 

nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas īstenošanu, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību, ieguldījumi tiek veikti 

gan pašu līdzekļiem, gan piesaistot ES fondu finansējumu. Līdz ar to SIA “Limbažu slimnīca” 

komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam.  

Pašvaldības dalība SIA “Limbažu slimnīca” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības 

interešu īstenošanu veselības aizsardzības jomā ne tikai Salacgrīvas novada pašvaldības, bet arī  

Limbažu novada pašvaldības, Alojas un Krimuldas pašvaldību iedzīvotājiem,  kuras  arī ir SIA 

“Limbažu slimnīca” kapitāla daļu īpašnieces. Veselības aprūpe ir arī nozare, kurā atbilstoši 

sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, atbilst Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 6.punktam.  

 SIA “Limbažu slimnīca” esot pašvaldību kopīgai sabiedrībai, finanšu līdzekļi tiek ieguldīti 

attīstībā, regulāri tiek veikta jaunas aparatūras iegāde vai noma, sekojot medicīnas sfēras attīstībai, 

tiek piedāvāti jauni pakalpojumi. 

Salacgrīvas novada pašvaldība, realizējot pārvaldi, kā publisko tiesību subjekts, atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta prasībām, savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu, 

pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi, kā arī pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, valsts pārvaldes 

institucionālo sistēmu, un kopā ar citām pašvaldībām, veicot komercdarbību, SIA “Limbažu 

slimnīca” realizē pasākumus kvalitatīva un iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpes pakalpojuma 

sniegšanai, kā arī savā darbībā realizē kontroli par sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

Salacgrīvas novada pašvaldība, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldību funkciju un uzdevumu 

veikšanu, realizējot pārvaldi kā privāttiesību subjekts darbojas sabiedrības interesēs. Pašvaldība 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām, nodrošina sabiedrības interešu 

īstenošanu, t.i., veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu, izmantojot šādas priekšrocības:  

-  kontrolēt pakalpojumu izpildi un kvalitāti, 

-  operatīvi reaģēt uz pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām,  

- veikt pakalpojumu sniegšanu ar mazākiem finansiāliem resursiem, vienlaicīgi nodrošinot 

augstu kvalitāti. 

Ņemot vērā iepriekš minēto ir atzīstams, ka SIA “Limbažu slimnīca” darbojas stratēģiski 

svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un nozarē, kurā 

atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, kas atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3., 5. un 6.punkta nosacījumam. 

 

II Vispārējais stratēģiskais mērķis 

Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģiskais mērķis, veicot komercdarbību un saglabājot 

līdzdalību  SIA “Limbažu slimnīca” ir iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva veselības aprūpes 

pakalpojuma sniegšanas organizācija reģionā, tās primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šī 

sabiedrībai nozīmīgā pakalpojuma nodrošināšana.  
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SIA “Limbažu slimnīca” īpašnieku struktūra, kad komersanta 100% daļu pieder 

pašvaldībām nodrošina iespēju pašvaldībām realizēt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktā noteikto autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Pastāv risks, ka privatizācijas rezultātā, mainoties 

uzņēmuma politikai, varētu pieaugt pakalpojumu cenas, kristies pakalpojuma kvalitāte, tiktu 

apgrūtināta Salacgrīvas novada pašvaldības veiksmīga attiecīgās funkcijas realizācija. Kā arī,  

pašvaldībai tad būtu problemātiski realizēt kontroli par sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

kas ir ļoti būtiska sabiedrības interesēm. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes likuma 88.panta pirmās daļas 3., 5. un 

6. punktu, 88.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4., un 7.pantu un tā Pārejas noteikumu 11.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Atzīt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību SIA “Limbažu slimnīca” par atbilstošu Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3., 5.un 6.punktu noteikumiem. 

2. Turpināt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību SIA „Limbažu slimnīca”, saglabājot 

pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas. 

3. Noteikt kā Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē – 

iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma pieejamība 

iedzīvotājiem, paplašinot medicīnas pakalpojumu klāstu un veicinot iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu. 

 

Lēmums Nr.488.  

 

 

47.2. § 

Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA „Olimpiskais centrs “Limbaži”” 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk - 

Likums) un tā Pārejas noteikumu 11.punkts paredz, ka publiskas personas augstākajai 

lēmējinstitūcijai saskaņā ar Likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim ir jāpieņem lēmums par tās 

tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās.  

Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi 

piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla 

daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas 

personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā 

lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

Ņemot vērā minēto, Salacgrīvas novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA 

“Olimpiskais centrs “Limbaži”” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA 

“Olimpiskais centrs “Limbaži”” komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Olimpiskais centrs 

“Limbaži”” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

 

I Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4.panta nosacījumiem 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88
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Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes 

standartu. 

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.  

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, 

deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 

pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā 

kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes 

šajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām dibina kapitālsabiedrību. 

Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties 

privāto tiesību jomā iegūstot vai attiecīgi saglabājot dalību kapitālsabiedrībā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Minētās normas ir 

nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt 

vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Savukārt, saskaņā ar Sporta likuma 7.panta otrajā daļā 

minēto, pašvaldībai, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā 

teritorijā, ir tiesības būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu. 

Lai sekmētu sporta attīstību Latvijā, vairākās pašvaldībās izveidoti Olimpiskie centri, kas 

nodarbojas ar Olimpiskās kustības popularizēšanu un sporta attīstības veicināšanu pašvaldības 

teritorijā, kā arī apsaimnieko sporta būves. SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” ir dibināta 

2000.gada 28.decembrī un tās pārreģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā veikta 2004.gada 15.decembrī jau pēc likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 

spēkā stāšanās 2003.gada 1.janvārī. 2008.gada 19.jūnijā tika pieņemts Rajonu pašvaldību 

reorganizācijas likums, kas noteica, ka rajona padomes līdz 2008.gada 31.decembrim pieņem 

reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību 

nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Likuma 2.pants noteica, ka rajona 

padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā. Limbažu rajona padomes Reorganizācijas plāna 

ietvaros Salacgrīvas novada pašvaldība pārņēma 3800  Limbažu rajona pašvaldībai piederošās SIA 

“Olimpiskais centrs „Limbaži”” kapitāla daļas. Pēc pamatkapitāla denominācijas 2015.gada 

21.maijā tika noteikta vienas daļas vērtība 1 EUR, kā rezultātā Salacgrīvas novada domes 

kapitāldaļas atbilstoši ieguldījuma summai  ir 5406. SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” dalībnieki 

ir Salacgrīvas, Limbažu, Alojas un Krimuldas novadu pašvaldības, Latvijas Olimpiskā komiteja, 

Latvijas Kanoe federācija, Latvijas vieglatlētikas savienība, Latvijas Futbola federācija un Limbažu 
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un Salacgrīvas novadu sporta skola. Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder 7.6 % daļu,  un ir 

uzsākts Alojas un Krimuldas pašvaldībām piederošo kapitāla daļu atsavināšanas process. 

Olimpiskā centra „Limbaži” darbības mērķi ir: 

-propagandēt olimpisko kustību; 

- veikt ieguldījumu sporta attīstībā un atbalstīšanā; 

      - veikt ieguldījumu sporta materiālās bāzes attīstībā; 

      - organizēt sporta sacensības, seminārus un citus pasākumus. 

2002.gadā tika izveidots Olimpiskā centra „Limbaži” sporta komplekss, kurā ietilpst  airēšanas bāze 

ar airēšanas distanci, sporta halle, stadions (skeitparks, tenisa laukums, brīvdabas sporta laukumi), 

BMX trase, divas sportistu viesnīcas, trenažieru zāle. 2002.gada 31.oktobrī  SIA “Olimpiskais 

centrs „Limbaži” sporta kompleksam piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss. SIA “Olimpiskais 

centrs „Limbaži”” sporta kompleksu izmanto dažādas iedzīvotāju grupas, sporta klubi, 

vispārizglītojošās skolas, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, gan profesionāli sportisti. 

Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem 

komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka kapitālsabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai nodrošinātu 

pastāvošās sabiedrības intereses pēc sportiskajām aktivitātēm Salacgrīvas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un reģionā, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu. Minētās sabiedrības 

intereses kapitālsabiedrība nodrošina, uzturot sporta bāzes un sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu 

pakalpojuma pieejamību. 

Valsts plānošanas dokumentā „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam” 

viens no rīcības virziena „Vesels un darbspējīgs cilvēks” mērķiem ir: veicinot veselīgu dzīvesveidu, 

sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba 

mūžam. Minētā mērķa sasniegšanai kā uzdevums ir noteikts veselīga un aktīva dzīvesveida 

paradumu nostiprināšanā sabiedrībā kopumā – veselīga uztura, aktīva dzīvesveida un garīgās 

veselības veicināšana, kā arī bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība. Tā kā nozare ir 

stratēģiski svarīga gan valstij, gan pašvaldībām. Lai sasniegtu mērķus, ir nepieciešamas gan iespējas 

nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, kas tiek panākts - izveidojot un uzturot sporta būves ar 

augsta līmeņa sporta aprīkojumu, gan sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana - organizējot 

dažāda līmeņa sporta sacensības, nometnes, ģimeņu sporta dienas, u.c.  

SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” darbības laikā regulāri ir uzlabota sporta bāze un 

papildināts tās aprīkojums, tiek rīkotas valsts un starptautiska mēroga sacensības, tiek ieguldīti 

finanšu līdzekļi, kas iedzīvotājiem nodrošina nepārtrauktu sporta pieejamību, tādejādi veicinot 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” izpilda pašvaldības funkciju 

– veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm 

nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu. 

  To, ka SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” spēj nodrošināt augstas kvalitātes 

pakalpojumus, apliecina SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” notiekošās dažādas un nozīmīga 

līmeņa sacensības un treniņnometnes.  

Salacgrīvas novada pašvaldība, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldību funkciju un uzdevumu 

veikšanu, realizējot pārvaldi kā privāttiesību subjekts darbojas sabiedrības interesēs. Pašvaldība 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām, nodrošina sabiedrības interešu 

īstenošanu, t.i.,, veselīga dzīvesveida un sporta pieejamību, izmantojot priekšrocības:  

-  kontrolēt pakalpojumu izpildi un kvalitāti, 

-  operatīvi reaģēt uz pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām,  

- veikt pakalpojumu sniegšanu ar mazākiem finansiāliem resursiem, vienlaicīgi nodrošinot 

augstu kvalitāti. 

Sporta infrastruktūras, tajā skaitā augsta līmeņa sporta bāžu, izveidei, uzturēšanai un 

attīstībai ir nepieciešami lieli ieguldījumi.  

Ņemot vērā iepriekš teikto ir atzīstams, ka SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” darbojas 

stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, 

tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā un atbilstoši 
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sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu. kas atbilst Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 6.punkta nosacījumam.  

 

II Vispārējais stratēģiskais mērķis. 

Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģiskais mērķis, veicot komercdarbību un saglabājot 

līdzdalību SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” ir iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva 

pakalpojumu sniegšanas organizācija, lai īstenotu pašvaldības funkciju (veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu). 

SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” īpašnieku struktūra, kad komersanta 59% daļu pieder 

pašvaldībām, 40% Latvijas Olimpiskajai komitejai, bet 1% biedrībām, nodrošina iespēju 

kapitālsabiedrībai organizēt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, tā realizējot likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.  

  Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. 

un 6. punktu, 88.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4. un 7.pantu un tā Pārejas noteikumu 11.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

1) Atzīt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” par 

atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 6.punktu 

noteikumiem. 

2) Turpināt Salacgrīvas novada pašvaldības dalību SIA “Olimpiskais centrs „Limbaži”” 

saglabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas. 

3. Noteikt kā Salacgrīvas novada pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē – 

iedzīvotājiem pieejama un kvalitatīva pakalpojuma - veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, nodrošināšana, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot 

iedzīvotājus un īpaši jauniešus nodarboties ar sportu, veicot ieguldījumu sporta attīstībā un 

atbalstīšanā, sporta materiālās bāzes attīstībā, piedaloties augstu sasniegumu sporta 

veicināšanā, organizējot sporta sacensības, treniņus, sporta nometnes un citus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.489.  

 

 

47.3. § 

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

ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs/ debatēs piedalās A.Zunde, D.Straubergs, N.Tiesnesis/ 

 izsakās G.Kristiņa, D.Lejniece) 

 

Ņemot vērā to, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz 

neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, pamatojoties uz Zvejniecības 

likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu, saskaņā ar 2015.gada 15.decembra Zvejnieku un makšķernieku 

konsultatīvās padomes ieteikumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Uz visiem brīvajiem zvejas rīkiem, kad dažādu iemeslu dēļ atbrīvojušies pašpatēriņa zvejai 

pielietojamie zvejas rīki, uz kuriem nav pieprasījums komerciālajai zvejai, un, uz kuriem 

pašpatēriņa zvejas pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, rīkot zvejas tiesību nomas izsoli. 

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

ūdeņos slēgtās izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

3. Noteikt, ka gadījumos, kad atbrīvojušies pašpatēriņa zvejai pielietojamie zvejas rīki, izsole tiek 

rīkota saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināto nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.490. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

47.4. § 

 Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 

71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā 2015.gada 15.decembra Zvejnieku un makšķernieku 

konsultatīvās padomes ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Brīvos zvejas rīkus - 8 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 16  50 metru garos zivju tīklos 

izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa 

zvejai līdz 2016.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes 

ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām:  

1.1. Edgaram Murdam [..] 

1.2. Artūram Zēģelim [..] 

1.3. Jurim Janītim [..] 

1.4. Zigurdam Muižniekam [..] 

1.5. Jānim Pizānam [..] 

1.6. Andulim Smilgam [..]  

1.7. Guntim Bērziņam [..] 

1.8. Paulam Kariņam [..] 

1.9. Jānim Plūmem [..] 

1.10. Tālivaldim Fogelim [..] 

1.11. Tālivaldim Simsonam [..] 

1.12. Uldim Bērziņam [..] 

1.13. Andrim Ziemelim [..] 

1.14. Uldim Lokmanim [..] 

1.15. Andrejam Gūtmanim [..]  

 

Lēmums Nr.491.  

 

 

47.5. § 

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu 

privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi” apstiprināšanu 

(ziņo I.Bendrāte) 
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Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 6.panta 3.3 

daļu un 3.4 daļu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma 

objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.  

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr.138 (protokols Nr.3; 

3.§) „Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu 

privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi” apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.492. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.16:20 no domes sēdes aiziet deputāts Eduards Ādmīdiņš. 

 

 

47.6. § 

Par finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā” 

Dz.Eizenberga prezentē projektu “Radīts Salacgrīvas novadā”. Ziņo D.Straubergs. 

 

Izskatījusi Uzņēmējdarbība atbalsta centra vadītājas Dzintras Eizenbergas 2015.gada 

15.decembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/369), pamatojoties uz Nolikuma „Kārtība, kādā tiek 

izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas 

apstiprināts 29.12.2015. ar domes lēmumu Nr.492,  4.1.1., 4.1.2., 5.1. un 5.2.  punktiem,  saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt finansējumu EUR 20’000 (divdesmit tūkstoši euro) apmērā no Salacgrīvas 

novada privatizācijas fonda līdzekļiem individuālam atbalsta projektam “Radīts 

Salacgrīvas novadā”, tai skaitā: 

1.1.  EUR 2’200 izstāžu zāles telpu iekārtošanai;  

1.2.  EUR 7’692 darba algas fonds – izstāžu zāles uzņēmējdarbības konsultantam; 

1.3.  EUR 3’240 telpu nomas maksai; 

1.4.  EUR 120 sakaru izdevumiem 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada biedrību “Mežābele” par finansējuma piešķiršanu 

EUR 6’748 projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanai – Salacgrīvas novadā 

radīto produktu un pieejamo pakalpojumu atpazīstamības veicināšanai, un finansējuma 

atskaites iesniegšanu. 

3. Projekta realizācijas laiks no 01.01.2016.-31.12.2016. 

4. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu. 

 

Lēmums Nr.493. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

47.7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs) 
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Pamatojoties uz 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.656 „Noteikumi 

par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundu tarifa 

likmes aprēķināšanu” un Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.493 ”Par 

finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 1. Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

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

visiem amatiem, kuru koeficients noteikts zem 0.2131, palielināt koeficientu uz 0.2131 ar amatalgu 

EUR 370 par slodzi mēnesī.  

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

visiem amatiem, kuriem noteikta stundas likme un stundas likme ir mazāka, nekā  2015.gada 

24.novembra Ministra kabineta noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas 

apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundu tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktā 

minimālā stundas likme, piemēro noteikumos noteiktā kārtībā aprēķināto minimālo stundas likmi. 

1.3. Papildināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts” apakšsadaļu 5.1. “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” papildināt ar 2.ierakstu šādā 

redakcijā: 
      

   
Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 
Piezīmes 

4 Uzņēmējdarbības konsultants 0.33 0.9 € 516 23.IIA 

Amats izveidots uz 

projekta “Radīts 

Salacgrīvas novadā “ 

realizācijas laiku, 

līdz 31.12.2016. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.494. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

47.8. § 

Par pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītāja 

iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

Par pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītāju iecelt 

pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” aprūpētāju Anitu Lūsi uz 1 darba slodzi ar 

mēnešalgu € 1042,00 mēnesī, līdz pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora 

apstiprināšanai. 

 

Lēmums Nr.495.  

 

47.9. § 

Par nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis) 
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1.Salacgrīvas novada pašvaldība ir saņēmusi Nodrošinājuma valsts aģentūras (2015.gada 12.jūnija 

vēstuli, reģ. Nr.3-11/692), kas ir Iekšlietu ministrijas nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tīruma ielā 

30, kadastra Nr. 6615 002 0115 pārvaldītājs un apsaimniekotājs ar priekšlikumu pārņemt 

pašvaldības īpašumā LR Iekšlietu ministrijai piederošo īpašumu Tīruma ielā 30, Salacgrīvā. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1.1.Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tīruma ielā 30, kadastra Nr. 6615 002  0115, sastāv no zemes 

gabala 20774 kv.m platībā, uz zemes gabala atrodas vadības centra ēka, sūkņu māja, sarga tornis, 

kazarma, noliktava, elektro sadales ēka un hlorētava, kas reģistrēti uz valsts vārda LR Iekšlietu 

ministrijas personā Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 896. 

1.2. Ņemot vērā to, ka šobrīd tiek radīti zaudējumi valstij, apsaimniekojot nevajadzīgu īpašumu, kas 

netiek izmantots, nododot nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada pašvaldībai, netiks izšķērdēti 

valsts budžeta līdzekļi nevajadzīga īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Tādējādi, nododot 

nekustamo īpašumu Salacgrīvas  novada pašvaldībai, tas tiks izmantots no likuma ,,Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. – 23 .punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju 

realizēšanai. 

2. Balstoties uz iepriekš minēto un likuma ,,Par pašvaldībām” pirmās daļas 1.-23.punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Pārņemt pašvaldības īpašumā LR Iekšlietu ministrijai piederošo īpašumu Salacgrīvā, Tīruma 

ielā 30, kadastra Nr. 6615 002 0115, lai to izmantotu likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā 

daļā no punkta 1. - 23.  noteikto funkciju realizēšanai. 

2.2. Atcelt 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 249 (protokols 10; 13.§) “Par nekustamā īpašuma 

Tīruma ielā 30, Salacgrīvā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”. 

 

Lēmums Nr.496.  

 

47.10. § 

Par kases aparāta “Samsung” nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1.Kustamais īpašums - kases aprāts “Samsung” ER 250L, šasijas Nr.106004 atrodas Salacgrīvas 

novada pašvaldības bilancē. 

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8.jūnija 

MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” nosacījumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, 

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

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

NOLEMJ:  
 

2.1. Rīkot kustamās mantas - kases aparāta “Samsung” ER 250L, šasijas Nr.106004, nomas tiesību 

mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.2. Noteikt nomas tiesību objekta izsoles sākumcenu  vienam mēnesim – EUR 1,25. 

2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā maksu par kases aparāta reģistrāciju 

un uzturēšanu. 

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

 

Lēmums Nr.497. Pielikumi uz 5 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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48. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B-10 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

17.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.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 un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2015.gada 16.decembra Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

17.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-10 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.498. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 20 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs, 30.12.2015. 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane, 30.12.2015. 


