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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.5 

 

Salacgrīvā         2016.gada 20.aprīlī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

2. Par dalības maksas noteikšanu Liepupes vidusskolas rīkotajā pasākumā “Liepupes skolai – 35” 

2016.gada 8.oktobrī 

3. Par dalības maksas noteikšanu Salacgrīvas vidusskolas rīkotajā 95.gadu jubilejas pasākumā 

2016.gada 21. un 22.oktobrī 

4. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju  festivālam 2016.gada 21.maijā 

5. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu akustiskās mūzikas festivālā 

“Sudraba Kaija” 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464 „Par Sporta 

un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 501 „Par 

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

interešu kolektīvi” apstiprināšanu” 

8. Par projekta „Koši simtgadē iedejot” iesniegšanu 

9. Par projekta „Multifunkcionālas zāles izveide Liepupes vidusskolā” iesniegšanu 

10. Par projekta „Ekoloģiski risinājumi apgaismojuma un skaņas kvalitātes uzlabošanai Liepupes 

pagasta tautas namā” iesniegšanu 

11. Par projekta „Stadions – sportisko un kultūrvēsturisko tradīciju saglabātājs” iesniegšanu 

12. Par projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā” iesniegšanu 

13. Par projekta „Antropogēnās slodzes samazināšana Salacgrīvas novadā” iesniegšanu 

14. Par projekta „Vieta pozitīvām emocijām” iesniegšanu 

15. Par pašvaldības īpašuma Motorlaivas SeaDoo Speedster 150 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai  

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

17. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 18B, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

18. Par kustamās mantas – nocirsto  koku Liepupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

19. Par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma atjaunošanu  

20. Par dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

21. Par zemes gabala Liepupes pagastā  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  

mailto:dome@salacgriva.lv


2 

 

22. Par pašvaldības zemes gabala daļas  Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

23. Par pašvaldības zemes gabalu “Gārsas”, “Laurķirši”, “Liellapes” un “Laimiņi”, Liepupes 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

24. Par pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

25. Par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

īpašumam [..] 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

31. Papildus darba kārtības jautājumi: 

31.1. Iesniegums par grozījumiem sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" budžetā  

31.2. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

31.3.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

        josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

31.4.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

        josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā 

31.5.Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas 

        amatu ar citu amatu 

      31.6. Par Salacgrīvas vidusskolas projekta „Bērnu attīstību veicinoša brīvā laika pavadīšana 

              zināšanu pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu 

31.7.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos  

        Jānim Cīrulim 

 

32. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. 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, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris 

Zunde, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona 

Balode  

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, Digna Būmane – Salacgrīvas 

novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, 

Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes 

projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Dzintra 
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Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Antra Paegle – 

Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Inga Līce – Salacgrīvas novada domes sociālā 

dienesta sociālā darbiniece ar pilngadīgām personām, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists 

Personas: Dzintars Gredzens, Dace Bērziņa (reģistrācijas saraksts uz 1 lp. pievienots protokolam) 

 

Nepiedalās deputāti- Gints Šmits. (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli), Eduards 

Ādmīdiņš (personiski iemesli) 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu “Par 

Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Deputāte A.Alsberga jautā, kā tiek risināts jautājums par pašvaldības zemes gabala daļas 

“Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, iznomāšanu? 

 Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs A.Ilgavīzis informē, ka jautājums atkārtoti tika izskatīts 

2016.gada 13.aprīļa Attīstības un Finanšu komitejas sēdēs. Ņemot vērā izteikto priekšlikumu par 

nekustamā īpašuma “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atsavināšanu, 

tika nolemts izskatīšanai maija komiteju sēdēs virzīt jautājumu par zemes ierīcības projekta 

izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei, lai izdalītu ceļu. 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 31 jautājumu 

un 8 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

2. Par dalības maksas noteikšanu Liepupes vidusskolas rīkotajā pasākumā “Liepupes skolai – 

35” 2016.gada 8.oktobrī 

3. Par dalības maksas noteikšanu Salacgrīvas vidusskolas rīkotajā 95.gadu jubilejas pasākumā 

2016.gada 21. un 22.oktobrī 

4. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju  festivālam 2016.gada 21.maijā 

5. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu akustiskās mūzikas festivālā 

“Sudraba Kaija” 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464 „Par 

Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu” 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 501 „Par 

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

interešu kolektīvi” apstiprināšanu” 

8. Par projekta „Koši simtgadē iedejot” iesniegšanu 

9. Par projekta „Multifunkcionālas zāles izveide Liepupes vidusskolā” iesniegšanu 

10. Par projekta „Ekoloģiski risinājumi apgaismojuma un skaņas kvalitātes uzlabošanai 

Liepupes pagasta tautas namā” iesniegšanu 

11. Par projekta „Stadions – sportisko un kultūrvēsturisko tradīciju saglabātājs” iesniegšanu 

12. Par projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā” iesniegšanu 

13. Par projekta „Antropogēnās slodzes samazināšana Salacgrīvas novadā” iesniegšanu 

14. Par projekta „Vieta pozitīvām emocijām” iesniegšanu 

15. Par pašvaldības īpašuma Motorlaivas SeaDoo Speedster 150 nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai  

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 
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17. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 18B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

18. Par kustamās mantas – nocirsto  koku Liepupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

19. Par sociālā dzīvokļa [..]  īres līguma atjaunošanu  

20. Par dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

21. Par zemes gabala Liepupes pagastā  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  

22. Par pašvaldības zemes gabala daļas  Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

23. Par pašvaldības zemes gabalu “Gārsas”, “Laurķirši”, “Liellapes” un “Laimiņi”, Liepupes 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

24. Par pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

25. Par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

īpašumam [..] 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

31. Papildus darba kārtības jautājumi: 

31.1.Iesniegums par grozījumiem sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" budžetā  

31.2.Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

31.3.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

        josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

31.4.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

        josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā 

31.5.Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts 

        amatpersonas amatu ar citu amatu 

31.6.Par Salacgrīvas vidusskolas projekta „Bērnu attīstību veicinoša brīvā laika pavadīšana 

        zināšanu pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu 

31.7.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

        Jānim Cīrulim 

32. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

33. Par Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata 

 

 

1.§ 

Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma 17.punktu, SIA “Salacas termināls” 

valdes locekļa Tanel Kuusk 2016.gada 31.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 237) par SIA “Salacas 

termināls” pārstāvja Tomasa Lemberta atsaukšanu no Salacgrīvas ostas valdes ar 2016.gada 

31.martu, un saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 
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atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes sastāva SIA “Salacas termināls” pārstāvi Tomasu 

Lembertu. 

2. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 31.martu. 

 

Lēmums Nr.157. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

2. § 

Par dalības maksas noteikšanu Liepupes vidusskolas rīkotajā pasākumā “Liepupes skolai – 

35” 2016.gada 8.oktobrī 

 

Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktores A.Rubezes 2016.gada 23.marta iesniegumu 

(reģ.Nr.3-18/106), saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Noteikt dalības maksu Liepupes vidusskolas 2016.gada 8.oktobra rīkotājā pasākumā 

“Liepupes skolai -35” EUR 5.00 no katra dalībnieka. 

 

Lēmums Nr.158. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

3. § 

Par dalības maksas noteikšanu Salacgrīvas vidusskolas rīkotajā 95.gadu jubilejas pasākumā 

2016.gada 21. un 22.oktobrī 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores E.Ādmīdiņa 2016.gada 1.aprīļa 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/110), saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

Noteikt dalības maksu Salacgrīvas vidusskolas 2016.gada 21.un 22.oktobra rīkotājā 95.gadu 

jubilejas pasākumā EUR 5.00 no katra dalībnieka. 

 

Lēmums Nr.159. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāte Skaidrīte Eglīte. 

 

4. § 

Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju  festivālam 2016.gada 21.maijā 

 

Pamatojoties uz Noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību 

sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība”, kas apstiprināti ar  Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134, 
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nosacījumiem, saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas Reņģēdāju festivāla koncertā un balles daļā, kas norisināsies  

2016.gada 21. maijā Jahtu ostas laukumā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (ieeja no plkst.15:30): 

1.1. EUR 8,00 – ieejas biļeti iegādājoties 2016.gada 21.maijā pasākuma vietā (ieejas biļešu 

tirdzniecība no plkst.12:00); 

1.2. EUR 6,00 – ieejas biļeti iegādājoties iepriekšpārdošanā “Biļešu serviss” kasēs, internetā vai 

Salacgrīvas kultūras namā no 2016.gada 2.maija līdz 20.maijam; 

1.3.EUR 5,00 -  ieejas biļeti iegādājoties iepriekšpārdošanā “Biļešu serviss” kasēs, internetā vai 

Salacgrīvas kultūras namā no 2016.gada 25.aprīļa līdz 1.maijam; 

1.4. Bezmaksas - bērniem līdz skolas vecumam.  

 

Lēmums Nr.160.  

 

 

5. § 

Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu akustiskās mūzikas festivālā 

“Sudraba Kaija” 

 

Pamatojoties uz Liepupes tautas nama vadītāja Andra Zundes 2016.gada 29.februāra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/58), 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

 

N.p.k.  Mērvienība Cena 

EUR 

PVN 

21% 

Kopā 

EUR 

1. Noteikt sekojošas  maksas par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu akustiskās mūzikas 

festivālā “Sudraba Kaija”: 

    

1.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, karstajām uzkodām un 

karstajiem dzērieniem no speciālajām iekārtām, tai skaitā 

bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, alu un citiem 

vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuros alkohols 

nepārsniedz 6%, un kuru tirdzniecībai nepieciešamais 

elektrības pieslēgums nepārsniedz  2 kw. 

līdz 36 m2 16.53 3.57 20.00 

1.2. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, karstajām uzkodām un 

karstajiem dzērieniem no speciālajām iekārtām, tai skaitā 

bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, alu un citiem 

vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuros alkohols 

nepārsniedz 6%, un  kuru tirdzniecībai nepieciešamais 

elektrības pieslēgums pārsniedz 2 kw 

līdz 36 m2 24.79 5.21 30.00 

1.3. Tirdzniecība ar gatavo zvejniecības produkciju un 

medījumiem, mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, 
līdz 36 m2 8.26 1.74 10.00 
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amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem, 

grāmatām, mūzikas ierakstiem, loterijām, ziediem un citām 

nepārtikas precēm, kuru tirdzniecībai nepieciešamais 

elektrības pieslēgums nepārsniedz  1kw 

1.4. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem,  kuros alkohols 

pārsniedz 6%. 
līdz 36 m2 33.06 6.94 40.00 

1.5. Tirdzniecība ar precēm, kas nav paredzēta punktos 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4. 
līdz 36 m2 33.06 6.94 40.00 

 

2. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad maksas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākās maksas likmes. 

 

Lēmums Nr.161. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464 „Par 

Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu” 

(ziņo K.Močāns) 

 

Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka K.Močāna 

2016.gada 4.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-18/128), ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. 

lēmumu Nr.134 apstiprināto Noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību 

sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība” nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 464 „Par Sporta un atpūtas kompleksa 

„Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”, lēmuma 1.8. punktu izsakot jaunā 

redakcijā: 

“1.8. par administrācijas ēkas telpu nomu par 1 diennakti Salacgrīvā, Sporta ielā 6, periodā no 

1.maija līdz 30.septembrim: 

1.8.1. administrācijas ēkas otrā stāva foajē (līdz 15 personām)  EUR 60.76 

1.8.2. administrācijas ēkas otrā stāva foajē un palīgtelpām  

(līdz 40 personām)                                                                 EUR 133.08 ”. 

 

Lēmums Nr.162. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 501 „Par 

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

interešu kolektīvi” apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 2016.gada 10.marta 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/84), 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr.501 „Par nolikuma “Par kārtību, 

kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” 

apstiprināšanu”: 

1. Nolikuma 3.4.3. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„3.4.3. tautu sadraudzības festivālos, salidojumos, draudzības koncertos, ielu koncertos un 

citos pašu iniciētos koncertos piešķirot līdz 1/3 no kopējiem transporta izdevumiem”. 

2. Papildināt nolikumu ar 3.4.4.  punktu šādā redakcijā:  

“3.4.4. tautu sadraudzības festivālos, salidojumos, draudzības koncertos, ielu koncertos un 

citos pašu iniciētos koncertos piešķirot līdz 1/3 no kopējiem izdevumiem skolēnu, jauniešu 

(līdz 21 gada vecumam)  un pensionāru  kolektīviem.” 

3. Papildināt nolikumu ar 3.4.1  punktu šādā redakcijā: 

“3.4.1 Katras kultūras iestādes vadītājs izvērtē, kurš kolektīvs kārtējā budžeta gadā brauks 

koncertbraucienā, ievērojot nosacījumu, ka viena kolektīva atbalstītie koncertbraucieni nav 

biežāk kā reizi 3 gados. Atbalstam virzāmo kolektīvu skaits katru gadu nepārsniedz 4 

kolektīvus un tiek ievērota atbalstāmo kolektīvu proporcionalitāte kolektīvu skaitam novadā. 

(Ainaži, Liepupe pa 1 kolektīvam, Salacgrīva  - 2 kolektīvi).” 

4. Papildināt nolikumu ar 3.4.2 punktu šādā redakcijā: 

“3.4.2 Noteikt kopējo finansējuma apjoma ierobežojumu 3.4. punktā minēto aktivitāšu 

realizēšanai EUR 5000 kārtējam budžeta gadam.” 

 

Lēmums Nr.163.  

 

8. § 

Par projekta „Koši simtgadē iedejot” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 13.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā 

„Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” ar 

projektu „Koši simtgadē iedejot”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 18 000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas kultūras nama direktori Pārslu 

Dzērvi. 

 

Lēmums Nr.164. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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9. § 

Par projekta „Multifunkcionālas zāles izveide Liepupes vidusskolā” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Zunde) 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts resursu 

vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Multifunkcionālas zāles 

izveide Liepupes vidusskolā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 60000 (sešdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 60000 (sešdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 54000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Liepupes vidusskolas direktori Artu Rubezi. 

 

Lēmums Nr.165. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par projekta „Ekoloģiski risinājumi apgaismojuma un skaņas kvalitātes uzlabošanai 

Liepupes pagasta tautas namā” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts resursu 

vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Ekoloģiski risinājumi 

apgaismojuma un skaņas kvalitātes uzlabošanai Liepupes pagasta tautas namā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 9000 (deviņi tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 9000 (deviņi tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 8100 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

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

Zundi. 

 

Lēmums Nr.166. Informācija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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11. § 

Par projekta „Stadions – sportisko un kultūrvēsturisko tradīciju saglabātājs” iesniegšanu 

(ziņo I.Jēkabsone) 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1.rīcībā „Zivsaimniecības 

teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai” ar projektu „Stadions – sportisko un 

kultūrvēsturisko tradīciju saglabātājs”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 180000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju Ilonu 

Jēkabsoni. 

 

Lēmums Nr.167. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

12. § 

Par projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā” iesniegšanu 

(ziņo K.Močāns) 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1.rīcībā „Zivsaimniecības 

teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstība” ar projektu „Kultūras mantojuma 

saglabāšana Zvejnieku parkā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 180000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku 

parks” pārvaldnieku Kristapu Močānu. 

 

Lēmums Nr.168.  
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13. § 

Par projekta „Antropogēnās slodzes samazināšana Salacgrīvas novadā” iesniegšanu 

(ziņo S.Kacara; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās A.Ilgavīzis) 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts resursu 

vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Antropogēnās slodzes 

samazināšana Salacgrīvas novadā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 70000 (septiņdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 70000 (septiņdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 63000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt izpilddirektora palīgu tehniskos jautājumos 

Bruno Veidi. 

 

Lēmums Nr.169.  

 

 

14. § 

Par projekta „Vieta pozitīvām emocijām” iesniegšanu 

(ziņo S.Kacara) 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā 

„Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” ar 

projektu „Vieta pozitīvām emocijām”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 18000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un 

līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgajām personām noteikt izpilddirektora palīgu tehniskos 

jautājumos Bruno Veidi un  Zītaru ielas 2, Korģenē pārvaldnieku-kurinātāju Romānu Rozmisu. 

 

Lēmums Nr.170.  
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15. § 

Par pašvaldības īpašuma Motorlaivas SeaDoo Speedster 150 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

11.03.2016. iesniegumu Nr. 1-14/97 „Par motorlaivas bezatlīdzības izmantošanu” ar lūgumu sporta 

skolai nodot bezatlīdzības lietošanā motorlaivu SeaDoo Speedster 150 mācību treniņu un sacensību 

nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe airēšanā.  

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 329 „Par 

kopīgas iestādes „Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola” izveidošanu un skolas nolikuma 

apstiprināšanu”, lai nodrošinātu iespējas Limbažu un Salacgrīvas novadu bērnu un jauniešu spēju 

un talantu izkopšanai sportā, fiziskajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, profesijas 

izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, tika izveidota kopīga iestāde „Limbažu un 

Salacgrīvas novada sporta skola”.  Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola ir pašvaldību 

dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.  

Motorlaiva SeaDoo Speedster 150 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums.  

Lai nodrošinātu sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

realizēšanu ir lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumu Motorlaivu SeaDoo 

Speedster 150 mācību treniņu un sacensību nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe airēšanā.  

Bezatlīdzības lietošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota no likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās Salacgrīvas novada domes funkcijas - nodrošināt veselības 

aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.pantu, 5.pantu trešo daļu, 5.panta sesto daļu, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un Finanšu 

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (Reģ. Nr. 

4371902197, juridiskā adrese: Parka iela 36, Limbaži) pašvaldības īpašumu Motorlaivu 

SeaDoo Speedster 150 ar  sākotnējo uzskaites vērtību 23698.85 EUR.  

2. Motorlaiva SeaDoo Speedster 150 tiek nodota bezatlīdzības lietošanā Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas treniņu un sacensību nodrošināšanai smaiļošanā un kanoe 

airēšanā. 

3. Motorlaiva SeaDoo Speedster 150 nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas 

– nodošanas aktu. 

4. Motorlaiva SeaDoo Speedster 150 tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem. 

5. Gadījumā, ja Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola izmanto nodoto Motorlaivu 

SeaDoo Speedster 150 šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas 

novada domei rodas objektīva nepieciešamība Motorlaiva SeaDoo Speedster 150 lietot 

savām vajadzībām, Motorlaivu SeaDoo Speedster 150 var atprasīt. 

 

 

Lēmums Nr.171. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 394 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 13; 27.§), 2016.gada 14.janvāra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2, ņemot vērā 

to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 

3 770 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro), saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Kickiņi”, 

Ainažu pagastā, kadastra Nr.6625 002 0328 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3 770 

(trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.172. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

17. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 18B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra  lēmumu Nr. 89 „Par 

izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Meža ielā 18B, Salacgrīvā un nomaksas pirkuma līguma 

slēgšanu” un ņemot vērā to, ka [..] ir izpildījis nomaksas pirkuma līguma saistības par īpašumu 

Meža ielā 18B, kadastra Nr. 6615 005 0178 un samaksājis visu 2015.gada 16.martā noslēgtajā 

nomaksas pirkuma līgumā Nr. 9-3/11 noteikto  īpašuma pirkuma cenu  EUR 8190,00 (astoņi 

tūkstoši viens simts deviņdesmit euro), kā arī saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un Finanšu 

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Meža ielā 18B, īpašuma kadastra 

Nr. 6615 005 0178, Salacgrīvā,  Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu EUR 

9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro) un īpašuma tiesību pāreju [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.173. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

18. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku Liepupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam A.Ilgavīzim ziņot par 

veiktajiem aprēķiniem. 
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A.Ilgavīzis informē, ka tika veiktas pārrunas ar mežistrādes firmas vadītāju, lai noskaidrotu, kādas 

būtu izmaksas par nozāģēto koku sazāģēšanu, savešanu krautuvē, zaru savākšanu un kokmateriālu 

transportēšanu uz Svētciema katlu māju. Firma noteikusi cenu par šo darbu veikšanu EUR 21,29 par 

vienu kubikmetru. Noslēdzies malkas iepirkums priekš Svētciema katlu mājas, rezultāts – EUR 

33,25 (tai skaitā PVN) par vienu kubikmetru. Tas nozīmē, ka starpība ir EUR 11,96 par vienu 

kubikmetru. Ja izsoles rezultāts būtu EUR 281, tad izdevīgāk pārdot. 

D.Straubergs jautā, kāds ir Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Ilgavīža priekšlikums? 

A.Ilgavīzis atzīst, ka nevar prognozēt izsoles rezultātus, pieļauj iespēju - ja izsolāmā objekta 

sākumcena EUR 175, tad izdevīgāk neatsavināt.       

(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga, J.Cīrulis, N.Tiesnesis; izsakās A.Ilgavīzis, D.Būmane) 

D.Straubergs ierosina noteikt izsoles objekta sākumcenu EUR 280. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar sekojošiem 

grozījumiem: 

1) lēmumprojekta 2.punktu izsakot sekojošā redakcijā – “2.Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu 

EUR 280,00 (divi  simti  astoņdesmit euro). Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis 

likumā noteiktā kārtībā.”; 

2) lēmumprojekta pielikuma Nr.1 “Kustamās mantas izsoles noteikumi” 3.1.apakšpunktu izsakot 

sekojošā redakcijā – “3.1. Izsolāmā objekta sākumcena – EUR 280,00 (divi  simti  astoņdesmit 

euro). Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā.” 

 

Liepupes pagastā pašvaldības īpašumā  “Mežgravās”, zemes vienības kadastra apz. 6660 

011 0050 un “Baznīca – Pidas - pagasta padome”, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0127 zem 

elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 60 gabali. 

2016.gada  17.martā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža 

konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, trīspadsmito pantu, 2016.gada 4.aprīļa 

Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Atsavināt nocirstos kokus Liepupes pagastā “Mežgravās”, zemes vienības kadastra apz. 

6660 011 0050 un “Baznīca – Pidas - pagasta padome”, kadastra apz. 6660 008 0127,  

pārdodot tos par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu EUR 280,00 (divi  simti  astoņdesmit euro). 

Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par 

nocirsto koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 

(piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. 

4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 

rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par 

nocirsto koku  pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

6. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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Lēmums Nr.174. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2016.gada 4.aprīļa sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp., cirsmas novērtējums uz 2 lp. un 

iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par sociālā dzīvokļa [..] 

[..] 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un 

otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta  otro daļu,  kā arī 

ņemot vērā 2016.gada 11.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 13.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Piešķirt īres tiesības uz sociālo dzīvokli [..] (24,1 kv.m platībā), Liepupes pagastā [..]. 

2. Noteikt īres maksu sociālajam dzīvoklim 0,03 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

4. Uzdot Sociālajam dienestam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim veikt izvērtējumu un 

sniegt Salacgrīvas novada domei informāciju par personas tiesībām atjaunot sociālā dzīvokļa 

īres termiņu vai sniegt atzinumu par to, ka persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli 

pēc īres līguma termiņa beigām. 

 

Lēmums Nr.175. Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2016.gada 15.marta lēmums 

Nr.3.2.1/488 uz 1 lp. un 2016.gada 22.marta atzinums Nr.1.14.1/103 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Ņemot vērā [..] 2016.gada 14.marta iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 14.martā ar reģ. Nr. 3-

16.2/186) par iepriekš noslēgtā pašvaldības dzīvokļa [..] Liepupes pagastā īres līguma atjaunošanu, 

tika konstatēts: 

2013.gada 2.janvārī noslēgtais dzīvokļa īres līgums 8-2.6/39, kas iepriekš 2010.gada 

19.jūlijā bija noslēgts starp Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas komunālie 

pakalpojumi”, kā izīrētāju un [..] kā īrnieci, ir beidzies.  

Dzīvoklī ir deklarējušies 4 (četri) nepilngadīgi bērni – [..]. 

Personas turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz 

rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot vērā Sociālā dienesta 2016.gada 8.aprīļa atzinumu 

Nr.1.14.1/113, saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 

13.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 
1. Piešķirt īres tiesības [..]  48,20 kv. m platībā. 

2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,20 eur par vienu kvadrātmetru. 
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3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.176. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

Par zemes gabala Liepupes pagastā  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

 Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.  

  Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2016.gada 11.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

11.martā ar reģ. Nr.3-16.1/183) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa izmantošanai rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes vienību (ZV) ar kadastra apz. 6660 011 0139 (0,09 ha platībā) Liepupes pagastā. 

Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 2.punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

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

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt  uz 7 (septiņiem) gadiem [..] zemes gabalu Liepupes pagastā ar kadastra apz.6660 

011 0139, saskaņā ar  pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku, kā 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu 

zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto. 

4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.177. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas  Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

 

Zemes gabals Blaumaņa ielā 8, kadastra apz.6615 006 0156 (12 416 kv.m platībā) ir 

Salacgrīvas novada domei piederošs, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000435586. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabala atļautā izmantošana ir sakņu dārzu vajadzībām un 875 kv.m no tā ir 

neiznomāti. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2016.gada 1.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

6.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/248) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā. 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 
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Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Iznomāt [..] daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā ar kopējo platību 875 kv.m, 

saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.15 (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

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

kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu  

izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.178. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

23. § 

Par pašvaldības zemes gabalu “Gārsas”, “Laurķirši”, “Liellapes” un “Laimiņi”, Liepupes 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Zemes gabals „Gārsas”, kadastra Nr. 6660 009 0412, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0435 ar kopējo platību 12,0 ha ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes gabals 

ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13§48). 

Zemes gabals „Laurķirši”, kadastra Nr. 6660 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0412 ar kopējo platību 15,53 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz pašvaldības 

vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000492171. 

Zemes gabals “Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 ar kopējo platību 2,5 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz pašvaldības 

vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000495639. 

Zemes gabals „Laimiņi”, kadastra Nr. 6660 006 0174, zemes vienības kadastra apz. 6660 

006 0174 ar kopējo platību 0,9451 ha ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes 

gabals ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13§48). 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai un ir brīvi – neiznomāti. 

Salacgrīvas novada domē saņemts z/s “Jumīši”, reģ. Nr. 44101037094, adrese: “Vīganti”, 

Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, 2016.gada 10.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

14.martā ar reģ.Nr.3-16.1/189) ar lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes gabalus 

“Gārsas” un “Laurķirši”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2016.gada 11.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

11.martā ar reģ.Nr.3-16.1/ 184) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa izmantošanai daļu no zemes gabala 

“Liellapes”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2016.gada 17.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

17.martā ar reģ.Nr.3-16.1/199) ar lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes gabalu 

“Laimiņi”, Liepupes pagastā. 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2. un 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 
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Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Iznomāt z/s “Jumīši”, reģ. Nr. 44101037094, zemes gabalus: 

1.1. „Gārsas”, kadastra Nr. 6660 009 0412, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0435 ar 

kopējo platību 10,8 ha, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1); 

1.2. „Laurķirši”, kadastra Nr. 6660 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0412 ar 

kopējo platību 10,57 ha, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). 

2. Iznomāt [..] zemes gabalu „Laimiņi”, kadastra Nr. 6660 006 0174, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 006 0174 ar kopējo platību 0,9451 ha, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu 

(pielikums Nr.2). 

3. Lēmuma 1. un 2.punktā iznomājamai zemei noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto minimālo 

nomas maksu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

4. Iznomāt [..] zemes gabalu “Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0419 ar kopējo platību 208kv.m, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu 

ter. Nr. 1 (pielikums Nr.3). 

5. Lēmuma 4.punktā iznomājamai zemei noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada 

domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo 

nomas maksu mazdārziņu  izmantošanai. 

6. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi. 

7. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.179. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par pašvaldības zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis) 

 

  Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „Helter”, Reģ. Nr.40003769280, valdes locekļa 

Urmasa Sardis 2016.gada 11.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 12.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/267) 

par pašvaldības zemes gabala Dārza ielā 1, Ainažos ar kadastra Nr. 6605 003 0044  iznomāšanu 

tirdzniecības centra un autostāvvietas būvniecībai. 

Zemes gabals Dārza iela 1, kadastra Nr. 6605 003 0044 (8613 kv.m platībā) ir pašvaldībai 

piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000148197. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts komercdarbības objektu apbūvei. 

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 kārtību Salacgrīvas novadā”, 5.punktu, ņemot vērā 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 
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Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt uz 12 (divpadsmit) gadiem SIA „Helter”, Reģ. Nr.40003769280  zemes gabalu 

Dārza iela 1, kadastra Nr. 6605 003 0044 (8613 kv.m platībā) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas/ būves kā 

patstāvīgus īpašuma objektus. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – tirdzniecības centra un autostāvvietas 

būvniecība. 

4. SIA „Helter” ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt 

saskaņošanai Salacgrīvas novada domei informāciju par ēkām (būvēm), kādas ir 

paredzētas izbūvēt uz iznomāta zemesgabala. Ja SIA „Helter” neveic iepriekš minētā 

nosacījuma izpildi, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu. 

5. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.5 noteikto 

minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar apbūves tiesībām. 

6. Papildus 5. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Nomas līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir 

tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu: 

7.1. nomniekam ir pienākums līdz 2016.gada 31.decembrim izņemt būvatļauju ar 

nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

7.2. nomniekam ir pienākums līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt pilnu tehnisko 

projektu un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

7.3. nomniekam ir pienākums līdz 2018.gada 1.jūnijam uzcelt un nodot ekspluatācijā nomas 

līgumā paredzēto ēku (būvi). 

8. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.  

 

Lēmums Nr.180. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu Dacei Bērziņai. 

D.Bērziņa informē, ka ir arhitekte, SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” īpašnieka pārstāve. Neilgu 

laiku atpakaļ saņēmusi lēmumprojektu, vēlas uzdot jautājumus par tā 3.un 4.punktu. Ar 

lēmumprojekta 3.punktu tiek uzdots SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” iesniegt Salacgrīvas 

novada domei kempinga kā nacionālās nozīmes rekreācijas un tūrisma objekta kopējo attīstības 

vīziju. Jautājums – uz kāda normatīvā akta pamata kempings teritorijas plānojumā ir noteikts kā 

nacionālās nozīmes objekts, kas regulē šī nacionālā nozīmes objekta darbību? 

I.Cīrule informē, ka teritorijas plānojumā tā ir noteikts. Valmieras reģionālā vides pārvalde savā 

vēstulē minējusi tādu faktu. 

D.Bērziņa - nacionālās nozīmes objektu noteikšanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos. Nevienā 

normatīvajā aktā nav izdevies atrast, ko nozīmē kempings kā nacionālas nozīmes rekreācijas un 

tūrisma objekts. Nav pamata, uz kā izstrādāt šo attīstības vīziju.  

I.Cīrule citē Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 1.aprīļa vēstuli Nr.8.5.-20/694 “Par 

būvniecības ieceres publisko apspriešanu” – Pārvalde vērš uzmanību uz Paredzētās darbības plānoto 

kempinga “Meleki” teritorijas attīstību nekustamajā īpašumā “Meleku līcis”, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kas saskaņā ar spēkā esošo Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu iekļauts 

nacionālās nozīmes tūrisma un rekreācijas objektu sarakstā. Teritorijā ir uzsākta kempinga pārbūves 
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projekta realizācija, kura laikā pašvaldības būvvaldei jāveic uzraudzība, lai nodrošinātu vienotas, 

arhitektoniski kvalitatīvas vides veidošanu, jo būvniecības darbi noris Rīgas jūras līča krasta kāpu 

aizsargjoslā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta” ainavu 

aizsardzības zonā: Vidzemes piekraste”. 

D.Bērziņa jautā, uz kāda normatīvā akta pamata kempings kā nacionālās nozīmes objekts iekļauts 

teritorijas plānojumā?  

I.Cīrule atbild, ka šis jautājums jāuzdod teritorijas plānojuma izstrādātājam. 

D.Bērziņa jautā par sekām gadījumā, ja SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” attīstības vīziju 

informācijas trūkuma dēļ neiesniegs. 

I.Cīrule informē – ņemot vērā to, ka kempings “Meleku līcis” ir publiska teritorija, Salacgrīvas 

novada dome vēlas redzēt šī kompleksa kopējo attīstības vīziju. Līdz šim kompleksā ir uzsākti 

vairāki būvniecības procesi, vairākas kempinga mājiņas ir nojauktas, šo faktu nereģistrējot 

Zemesgrāmatā. Pagājušajā gadā bija mēģinājums vienu rekonstruēto atpūtas mājiņu nodot kā 

dzīvojamo māju. Saskaņā ar teritorijas plānojumu kempings atrodas darījumu un komercobjektu 

apbūves teritorijā, kurā nav atļauta dzīvojamo māju būvniecība. Līdz ar to lēmumprojektā  3.punkts 

tika iekļauts ar mērķi saprast, vai īpašniekiem ir attīstības vīzija par kempinga attīstību kopumā. 

Nepieciešamība pēc šīs informācijas izriet no Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstules, kas ir 

iesniegta publiskās apspriešanas laikā. 

D.Bērziņa – īpašnieki vēlas šo jautājumu likumīgā ceļā virzīt, saņemot būvatļauju, pamatojoties uz 

likumīgām prasībām.  

D.Straubergs – jānoskaidro, uz kādu normatīvo aktu atsaucoties Salacgrīvas pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojumā tika iekļauts kempings kā nacionālas nozīmes rekreācijas un tūrisma 

objekts. 

D.Bērziņa  - Otrs jautājums ir par lēmumprojektā iekļautiem 4.punkta apakšpunktiem Nr.4.1. un 

4.2. Kempings pats par sevi ir publiska teritorija. To šobrīd ļoti skaidri regulē normatīvie akti. 

Piekļuvei un iešanai cauri teritorijai jābūt noteiktai teritorijas plānojumā kā aprobežojumam, kuram 

jābūt reģistrētam Zemesgrāmatā un par to īpašnieks saņem kompensāciju. Par aprobežojumiem 

jūras krasta kāpu aizsargjoslā nosaka 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.85 

“Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas 

saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā”. Jānoskaidro, kas ar lēmumprojekta 4.1. un 

4.2.apakšpunktiem domāts. Kempings ir publiska teritorija. Bet, ja to grib noteikt kā ļoti plašu 

publisko teritoriju, tad par to jābūt Ministru kabineta noteikumiem. 

J.Cīrulis – normatīvajos aktos ir definēts, kas ir publiski pieejama teritorija. 

D.Bērziņa - Zemes pārvaldības likuma 5.pantā teikts: (1) Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā 

nosaka publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un 

to izmantošanas nosacījumus neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības. (2) Zemes īpašniekam 

ir tiesības uz kompensāciju par zaudējumiem, ja, nosakot publiskās infrastruktūras attīstības un 

būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas, viņam ir radušies saimnieciskās darbības 

ierobežojumi, par kuriem pienākas kompensācija. Zaudējumus atlīdzina Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā tā institūcija, kura ierosinājusi šādu teritoriju noteikšanu. 

D.Straubergs jautā vai par šiem jautājumiem ir bijusi saruna ar būvvaldes vadītāju? 

D.Bērziņa atbild, ka saruna nav bijusi, jo tikai vakar saņemts sagatavotais lēmumprojekts. 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres 

publiskās apspriešanas pārskata apstiprināšanu, vispirms izskanējušos jautājumus īpašniekam 

apspriest ar būvvaldes vadītāju, pēc tam, ja netiek panākta vienošanās, diskutēt par tiem maija 

Attīstības komitejas sēdē. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

 

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” 

būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata apstiprināšanu. 

 

Lēmums Nr.181. Lēmumprojekts uz 25 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.44103034016, 2016.gada 29.marta 

iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 1.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.1/241) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 

31.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 2016.gada 

13.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai. 

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 16,37 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi [..] un zemes 

gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:   

  - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 3,20 ha 

platībā, 

  - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 13,17 ha 

platībā. 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 7,28 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..] un zemes gabalam noteikt 

sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:   

  - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 7,28 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.182. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Metrum”, reģ. Nr.40003388748, 2016.gada 23.marta iesniegumu (reģistrēts 

2016.gada 24.martā ar reģ. Nr. 3-16.1/224) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto 

zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanai, atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 31.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 2016.gada 13.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 
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Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai. 

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,37 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..] un zemes gabalam noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 5,37 ha platībā. 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 7,64 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 7,64 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.183. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

28. § 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.44103034016, 2016.gada 1.aprīļa 

iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 4.aprīlī ar reģ. Nr. 3-16.1/243) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 

31.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 2016.gada 

13.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai. 

2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,1416 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..] un zemes gabalam noteikt 

sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:   

  - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 0,8456 ha 

platībā, 

  - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,2960 ha platībā.  

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,4047 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi [..] un zemes 

gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:   

  - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 1,0 ha 

platībā, 

  - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,4047 ha platībā.  
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Lēmums Nr.184. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

29. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatot nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieku [..] 2016.gada 18.marta iesniegumu (reģ. 

Nr.3-16.1/207), [..] 2016.gada 18.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/205) un [..] 2016.gada 18.marta 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/206) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome 

konstatē, ka: 

Nekustamais īpašums [..] sastāv no  diviem zemes gabaliem un uz tā esošām ēkām:  

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 20,0 ha; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 33,1 ha. 

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

platību 20,0  ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 5,0 ha atbilstoši klātpievienotajai 

shēmai. 

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

platību 33,1  ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 10,0 ha atbilstoši klātpievienotajai 

shēmai. 

Nekustamajā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības 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”, noteiktā 

atļautā izmantošana daļēji ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorijas, kurā no jauna veidojama 

zemes gabala minimālais lielums ir noteikts divi hektāri, daļēji ir meža teritorija, kurā no jauna 

veidojama zemes gabala minimālais lielums nav noteikts. 

Nekustamajā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] Teritorijas 

plānojumā noteiktā atļautā izmantošana ir meža teritorija, kurā no jauna veidojama zemes gabala 

minimālais lielums nav noteikts. 

LR Ministru Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

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

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir divi hektāri. 

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. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 2016.gada 13.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..]  ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem [..] atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt 

zemes ierīcības projektu.  

2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ir sekojoši nosacījumi: 

2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 
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2.1.2.  Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.1.3.  Ar zemes gabala kopīpašniekiem; 

2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

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

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

pamata. 

2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.185. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

30. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo K.Močāns, K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz izpilddirektora K.Ķemera 2016.gada 5.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-18/121) 

un Zvejnieku parka pārvaldnieka K.Močāna 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. 3-18-130), 

saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

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

apakšsadaļas 6.2. “ Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 1. ierakstu izteikt 

jaunā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  
Amata saime 

(apakš saime), 
līmenis 

Piezīmes 

1 

Ceļu un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists 0.6 1 € 1042 3.III 

  

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

apakšsadaļas 7.17. “ Zvejnieku parks” 2. ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  
Amata saime 

(apakš saime), 
līmenis 

Piezīmes 

2 Metodiķis 0.35 0.9 € 547 48. I A 

  

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

apakšsadaļas 7.17. “ Zvejnieku parks” papildināt ar 9. ierakstu sekojošā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  
Amata saime 

(apakš saime), 
līmenis 

Piezīmes 

9 Metodiķis 0.35 0.9 € 547 48. I A 

  

 

 

Lēmums Nr.186. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. 

pievienoti protokolam. 
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31.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

31.1. § 

Iesniegums par grozījumiem sporta un atpūtas kompleksa "Zvejnieku parks" budžetā 

(ziņo K.Močāns) 

 

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi 

Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2016.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut Sporta un 

atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka 2016.gada 15.aprīļa iesniegumā (reģistrēts 

2016.gada 15.aprīlī ar reģ.Nr.3-18/ 144) iekļautos budžeta grozījumus.   

 

Lēmums Nr.187. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31.2. § 

Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

 

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar bilances 

kopsummu 27 273 939 EUR saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.188. Pielikums uz  159 lp. pievienots protokolam. 

 

31.3. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23. marta lēmumu Nr.126 „Par daļu 

„Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, 

izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2016.gada 14.aprīļa Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6 un to, ka Katvaru pagasta 

A.Raubiška zemnieku saimniecība “Tiegažu Vārpas 1”, Reģ. Nr. 56601000591,  izsolē nosolījusi 

augstāko cenu zemes gabala nomas maksai gadā 316,14 EUR, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

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

 

1. Apstiprināt 2016.gada 14.aprīlī notikušās izsoles „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 14.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, slēgt nomas līgumu par daļu zemes gabala „Jūras 

piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 011 0104 (1 ha 
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platībā) iznomāšanu Katvaru pagasta A.Raubiška zemnieku saimniecība “Tiegažu Vārpas 

1”, Reģ.Nr. 56601000591, nosakot nomas maksu gadā 316,14 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts ar mērķi – tirdzniecības vietas ierīkošanai un pludmales 

labiekārtošanai. 

4. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.189.  

 

31.4. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala „Jūras piekrastes 

josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23. marta lēmumu Nr.156 „Par daļu 

zemes gabala „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2016.gada 14.aprīļa 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7 un to, ka 

SIA “Ieroči Lāčplēsis KI”, Reģ. Nr. 44103099629,  izsolē nosolījis augstāko cenu zemes gabala 

nomas maksai gadā 76,14 EUR, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2016.gada 14.aprīlī notikušās izsoles „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pilsētā 

nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 14.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7, slēgt nomas līgumu par daļu zemes gabala „Jūras 

piekrastes josla”, Salacgrīvas pilsētā, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0130 (3,64 ha 

platībā) iznomāšanu SIA “Ieroči Lāčplēsis KI”, Reģ. Nr. 44103099629, nosakot nomas 

maksu gadā 76,14 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts ar mērķi – tirdzniecības vietas ierīkošanai un pludmales 

labiekārtošanai. 

4. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

nodokli. 

 

Lēmums Nr.190.  

 

31.5. § 

Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas ostas valdes  locekle Inese Birziņa (turpmāk tekstā – Persona). 

2. Prasījums 

2.1. 2016.gada 14.aprīlī Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2016.gada 13.aprīļa 

iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt 

atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā 

departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu. Iesniegumam 
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pievienota Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājas amata apraksts (kopija uz 2 lapām). Iesniegumā norādīts, ka saskaņā ar Satiksmes 

ministra 2016.gada 14.marta rīkojumu Nr. 01-03/78 Persona ir norīkota pildīt valdes locekļa 

pienākumus Salacgrīvas ostas valdē.  

2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tiešo amatu pienākumu 

pildīšanai nekaitē. 

3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

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

– Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu.  

3.2. 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. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

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

3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr. 99 “Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr.4; 7.§) nolemts iekļaut Satiksmes ministrijas 

Juridiskā departamenta vietnieci - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Inesi Birziņu Salacgrīvas 

ostas valdes sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvi.  

Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, 

kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas nosacījumiem ostas 

valdes loceklim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru tas 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 rakstiska atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3.4. Saskaņā ar likumu “Par ostām” 26.pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija, 

kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas 4.punktu ir kompetenta izsniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  

3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas 

pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. 

Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

lēmumu Nr. 98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.  

Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces -Nekustamo īpašumu 

nodaļas vadītājas darba pienākumi ir noteikti amata aprakstā, kas apstiprināts 2010.gada 
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1.decembrī, un tie galvenokārt saistīti ar nodaļas darba plānošanu, vadību un ar valstij Satiksmes 

ministrijas personā piekrītošā/piederošā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

jautājumu risināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

Izvērtējot Likuma par ostām 7.pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās 

Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta 

direktora vietnieces -Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas darba pienākumiem, secināms, ka 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata un Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora 

vietnieces -Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā 

arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai. 

3.6. 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). 

3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

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

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

otro daļu, 7.panta 5.1 daļu, 8.1 panta piekto 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, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj: 

Atļaut Inesei Birziņai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes 

ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 

amatu.  

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 188.panta otro daļu, 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

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

 

Lēmums Nr.191. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31.6. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas projekta „Bērnu attīstību veicinoša brīvā laika pavadīšana 

zināšanu pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Atklātu projektu iesniegumu 

konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” noteikumiem, Salacgrīvas vidusskolas izstrādātajam projektam 
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„Bērnu attīstību veicinoša brīvā laika pavadīšana zināšanu pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” 

nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta 

kopējās attiecināmās izmaksas EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).  

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

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Bērnu attīstību veicinoša brīvā laika pavadīšana zināšanu pilnveidei Salacgrīvas 

vidusskolā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 2000 (divi tūkstoši euro).  

 

Lēmums Nr.192. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31.7. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim 

Cīrulim 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2015.gada 

18.aprīļa iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.3.punktu,  5.7. punktu, kā arī ņemot 

vērā saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

1.pielikuma „Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba 

izpildes izvērtējumu,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

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

Anda Alsberga, 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. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo 

atvaļinājumu: 

1.1.  no 2016.gada 16.maija līdz 30.maijam – vienu kalendāro nedēļu un sešas 

papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu pašvaldībā; 

1.2. No 2016.gada 16.jūnija līdz 25.jūlijam – četras kalendārās nedēļas un sešas 

papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu pašvaldībā. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma 

pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma 

pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu). Atvaļinājuma pabalstu izmaksāt pie lēmuma 

1.2.punktā minētā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma.  

 

Lēmums Nr.193. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, I.Jēkabsone) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.187. 
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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”, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

23.marta saistošajos noteikumos Nr.-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.194. Pielikums uz 12 lp. un aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Eduardu Ādmīdiņu no Salacgrīvas vidusskolas direktora amata 2016.gada    

25.aprīlī,  pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu. 

2. Apstiprināt 2016.gada 20.aprīlī ar Eduardu Ādmīdiņu noslēgto Vienošanos Nr. 5-5/33 “Par 

2002.gada 2.septembra Darba līguma Nr.12 izbeigšanu”. 

  

Lēmums Nr.195. 2016.gada 20.aprīļa Vienošanās Nr.5-5/33 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (21.04.2016.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (21.04.2016.) 


