
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

 

 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 
 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 7 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2021.gada 16.jūnijā  

Salacgrīvas novadā            

           

Sēde sasaukta pulksten 11.00 

Sēdi atklāj pulksten 11.10 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 1.§) 

2. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 2.§) 

3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumā Nr. 221 "Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu" 

4. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 “Par 

Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ievas, Jelgavkrastos, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos  

Kristaps Močāns  

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Normunds Tiesnesis, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas 

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

Finanšu nodaļas vadītāja, Līga Zālīte – Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas locekle, 

Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

mailto:dome@salacgriva.lv


 

 

Uzaicinātās personas: [..] 

 

Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga 

(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Anda Alsberga (personiski iemesli), 

Dagnis Straubergs (aizņemts darba pienākumu pildīšanā) 

 

Sēdes vadītājs K.Močāns lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 7 jautājumiem. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 
 

1. § 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 1.§) 

[..] 

6. Vadoties no iepriekš minētā, kā arī ņemot vērā šajā lēmumā norādīto tiesisko 

pamatojumu un  pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu,  81.panta otrās daļas 

1.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas 

komisijas 2021.gada 1.marta lēmumu “Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu” (Protokols 

Nr.2; 1.§) un [..] 2021.gada 31.marta iesniegumu “IESNIEGUMS par 01/03/2021 Salacgrīvas 

novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas “Lēmuma par [..] deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu (protokols Nr. 2, paragrāfs Nr.1) apstrīdēšanu pilnā tā apjomā” 

noraidīt. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 

sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.) 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta 

pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 

adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.236. Administratīvais akts uz 4 lp. un saistītie dokumenti uz 87 lp. pievienoti 

protokolam.  

 

 

2. 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 2.§) 

[..] 

7. Vadoties no augstāk minētā, kā arī ņemot vērā šajā lēmumā norādīto tiesisko 

pamatojumu un  pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu,  81.panta otrās daļas 

1.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 



 

 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas 

komisijas 2021.gada 1.marta “Lēmuma par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (protokols 

Nr. 2, paragrāfs Nr.2) un [..] iesniegumu “IESNIEGUMS par 01/03/2021 Salacgrīvas novada 

domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas “LĒMUMA par [..] deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu (protokols Nr. 2, paragrāfs Nr.2) apstrīdēšanu pilnā tā apjomā” 

noraidīt. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā 

ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.) 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 

adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.237. Administratīvais akts uz 4 lp. un saistītie dokumenti uz 19 lp. pievienoti 

protokolam.  

 

 

3. 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumā Nr. 221  

"Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu" 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumā Nr. 

221 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu”: 

 

1. Mainīt ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.221 “Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

izveidotās iestādes “Salacgrīvas novada pašvaldības centrālā administrācija” nosaukumu uz 

nosaukumu “Salacgrīvas administrācija”. 

2. Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmuma Nr.221 “Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” pielikumā 

“Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums” vārdus “Salacgrīvas 

novada pašvaldības centrālā administrācija” (attiecīgajā locījumā) aizstāt ar vārdiem 

“Salacgrīvas administrācija” (attiecīgajā locījumā).  

 

Lēmums Nr.238.  

 

 

https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums


 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

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

Salacgrīvas novada domes 2021.gada 16.jūnija sēdes lēmumu Nr.238 “Par grozījumiem 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumā Nr.221 “Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu””, atklāti balsojot: 

PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), 

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

            

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 

saskaņā ar pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.239. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

5. 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525  

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Pamatojoties uz Liepupes pamatskolas direktores Artas Rubezes 2021.gada 24.maija 

iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/181), saskaņā ar 2021.gada 14.jūnija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa 

Čiževska, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 525 “Par Liepupes 

pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku 

ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 2.1.5.2., 3.1.6.2. un 3.1.7.2. 

punktiem  sekojošā redakcijā: 

“2.1.5.2. Uz noteiktu laika periodu  no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. piemērot vecāku maksu 

ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem brokastis, pusdienas, launags 1-6 

gadu veciem bērniem EUR 2.00 dienā  

3.1.9.2 Uz noteiktu laika periodu no 01.06.2021 līdz 31.08.2021.  piemērot  domes dotāciju 

ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 10 un vairāk: brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem  EUR 5.60 dienā”.  

2. Lēmuma 2.1.5.2.punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.9.2 punktā apstiprinātā domes dotācija 

maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna 

izglītības iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī līdz 31.08.2021. neattaisnotu iemeslu dēļ 

bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek piemērota 

lēmuma 2.1.5 punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.9. punktā noteiktā domes dotācija par 

bērnu ēdināšanu, pie bērnu skaita izglītības iestādē 10 un vairāk. 

 

Lēmums Nr.240. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

 



 

 

6. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 20.janvārī pieņēma lēmumu Nr.11 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot izsolē ar 

pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 10.§), ar 

kuru nolemts apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai Dīķu 

iela 5, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0132, uz kuru īpašumtiesības Salacgrīvas novada 

pašvaldībai nostiprinātas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto 

daļu. 

 2020.gada 6.janvārī Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 004 0132 situācijas plāns, kurā redzams, ka uz zemes gabala Dīķu  

iela 5, Salacgrīvā, atrodas būves, kas nepieder Salacgrīvas novada pašvaldībai. 

 2021.gada 5.janvārī [..] iesniegusi Salacgrīvas novada domē apliecinājumu (reģ. Nr. 

3.16.2/24), ka būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apz. 66615 004 0132, atrodas 

biedrības biedru lietošanā, un tās ir: būve ar kadastra apz. 6615 004 0132 001 – siltumnīca; 

kadastra apz. 6615 004 0132 002 - dārza māja; kadastra apz. 6615 004 0132 003 - dārza māja; 

kadastra apz. 6615 004 0132 004 – saimniecības ēka; kadastra apz. 6615 004 0132 005 - dārza 

māja; kadastra apz. 6615 004 0132 006 - dārza māja; kadastra apz. 6615 004 0132 007 - dārza 

māja; kadastra apz. 6615 004 0132 008 - dārza māja; kadastra apz. 6615 004 0132 009 – nojume; 

kadastra apz. 6615 004 0132 010 - dārza māja; kadastra apz. 6615 004 0132 011 – siltumnīca.  

Saskaņā ar 2021.gada 23.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir 

samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 6 430,00 (seši tūkstoši četri simti 

trīsdesmit euro), atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0132 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu  EUR 6 

430,00 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Dīķu ielā 5, Salacgrīvā, īpašuma kadastra 

Nr.6615 004 0132, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas. 

3. Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, 

neievēro noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei 

attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības 10 (desmit) gadus, kas tiek 

reģistrētas zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.241. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 23.marta izsoles protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam.  

 

7. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.149 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 22.§). 



 

 

2021.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.149, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.3. nosaka, ka 

pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša 

laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas (sludinājums publicēts 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas datums 2021.gada 23. aprīlis Nr.2021/78.IZ12). 

Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir saņemts pieteikums (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 26.aprīlī ar reģ. Nr 3.16.1/515) par nekustamā īpašuma – 

zemes starpgabala Selgas ielā 5B, Salacgrīvā pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu 

EUR 2800,00.  

Ņemot vērā 2021.gada 24. maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.12, likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, kas  noteic, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana 

izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), norādītajā termiņā no minētajām personām 

ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto 

cenu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un to, ka 

pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis īpašuma nosacīto cenu EUR 2800,00 (divi tūkstoši 

astoņi simti euro), atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes starpgabala 

Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6615 007 0240, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6615 007 0237 (0,0526 ha platībā) pārdošanu par 

nosacīto cenu EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar 

[..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Selgas ielā 5B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, zemes vienības 

kadastra apz.6615 007 0237 (0,0526 ha platībā), pievienojams [..] īpašumam [..], kadastra Nr. 

[..], kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.242. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 24.maija sēdes protokola Nr.12 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam.  

 

8. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ievas, Jelgavkrastos,  

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 19.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.206 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Ievas, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols 

Nr.6; 17.§). 

2021.gada 19.maija lēmuma Nr.206 pielikumā “Paziņojums par zemes gabala Ievas, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  atsavināšanu”, noteikto  zemesgabala Ievas, Liepupes 

pagastā nosacīto cenu EUR 3 840,00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) pirmpirkuma 

tiesīgā persona [..] ir samaksājis. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 



 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ievas, 

Jelgavkrastos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6660 008 0033, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6660 008 0033 (0,6 ha platībā), pārdošanu par 

nosacīto cenu EUR  3 840,00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) un noslēgt pirkuma 

līgumu ar [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.243. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:30. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Kristaps Močāns (17.06.2021.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (17.06.2021.) 

 

 


