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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
 

 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.14 

 

Salacgrīvā              2016.gada 16.novembrī

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu 

2. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 30.septembra lēmuma Nr.13-12.1-74 

grozījumiem  

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [..] 

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

īpašumā [..] 

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

īpašumā [..] 

6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.597 “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..]” 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.362 “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..]” 

9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zvejnieku saimniecību „Brīvā kaija” 

10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zemnieku saimniecību „Bisnieki” 

11. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojumam 

12. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Kāpu ielā 2, Svētciemā 

Salacgrīvas pagastā 

13. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Sila ielā 32D, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

14. Par daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas 

pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

15. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

16. Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

17. Par zemes gabala Liepupes pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai  

18. Par zemes gabala Ainažu pilsētā iznomāšanu reklāmas stenda uzstādīšanai  

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par 2014.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/103 īpašumā Ganību iela 4, Salacgrīvā 

laušanu 

20. Par ceļa servitūta nodibināšanu Valdemāra ielā 91, Ainažos 

21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

22. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Tūjas skola” - 2, Liepupes pagastā  

23. Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā  īres līguma Nr.8-2.6/23 pagarināšanu pašvaldības īpašumā 

Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

24. Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā  īres līguma Nr.8-2.6/24 pagarināšanu pašvaldības īpašumā 

Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

26. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūlija lēmumā Nr.359 “Par Igaunijas 

pārrobežu projektā „Beach Hopping” iegādātās tehnikas izmantošanu” 

27. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru 

28. Par valsts budžeta papildus mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm 

pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 

29. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas laukumu 

labiekārtošana” līdzfinansēšanu 

30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 35 “Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”” 

31. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par 

pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs” 

32. Papildus darba kārtības jautājumi: 

32.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

 32.2.Par izmaiņām Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

                    komisijas sastāvā 

32.3.Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata 

32.4.Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu 

32.5. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

32.6. Par projekta „Koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Salacgrīvas 

         novadā” iesniegšanu 

33. Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

34. Par finansiālu atbalstu biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” rīkotajam 90 

gadu jubilejas pasākumam 2016.gada 16.decembrī  

35. Par finansiālu atbalstu biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Zēģelēsim Vidzemē” 

realizēšanai 

36. Par metu konkursa nolikuma “Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam 

izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” apstiprināšanu 

37. Par 2011.gada 21.decembra Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Zītaru ielā 2, 

Korģenē 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga Čekaļina, Gints Šmits, 

Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs  
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona 

Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes 

vadītājs, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Ineta Cīrule – 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Marita Muceniece – Salacgrīvas novada 

domes teritorijas plānotāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Dzintra Eizenberga – 

Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Kristaps Močāns – Sporta un 

atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Bruno Veide – Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja vadītāja  

Uzaicinātās personas: Kristīne Paegle – pretendente uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas 

centra direktora amatu 

Piedalās pie darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanas: Vilmārs Kukuls 

 

Nepiedalās- Sanita Šlekone (darba pienākumi), Māris Trankalis (personiski iemesli), Normunds 

Tiesnesis (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 36 

jautājumiem un 6 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba 

kārtību. 

 

 

1.§ 

Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis, D.Straubergs, L.Jokste; 

 izsakās V.Kukuls, I.Cīrule) 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

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

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu.  

 

Lēmums Nr.413. Lēmuma projekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 30.septembra lēmuma Nr.13-12.1-74 grozījumiem 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, L.Jokste, I.Balode, G.Šmits, 

A.Rozenšteins; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi [..], 2016.gada 28.oktobra 

iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada 1.novembrī un reģistrēts ar Nr.13-

14.1.1/190 (turpmāk – Iesniegums), konstatē: 

2016.gada 30.septembrī notika nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās [..] ēkas ar kadastra 

apzīmējumu [..] apsekošana,  kurā piedalījās Salacgrīvas novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 
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vadītāja - galvenā arhitekte Ineta Cīrule un būvinspektors Artis Ukass. Apsekošanas un vizuālās 

apskates rezultāti apkopoti Būvvaldes 2016.gada 30.septembra atzinumā par būves pārbaudi Nr.13-

13-18 (turpmāk – Atzinums).  

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000452211 datiem, 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz 

tās esošas ēkas ar kadastra apzīmējumiem [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums), un tā īpašniece ir 

[..]. 

Latvijas Republikas 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – Būvniecības 

likums) 21.panta 9.daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā 

stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā 

jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta 4.daļu būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu 

uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9.panta otrajā daļā būvei noteiktajām 

būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158.punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi 

degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to 

teritoriju un būvju uzturēšanu. 

Apsekošanas laikā tika veikta objekta vizuālā apskate un tika konstatēts, ka minētajā 

Nekustamajā īpašumā esošā [..] ēka ar kadastra apzīmējumu [..] ir nonākusi tādā stāvoklī, ka tā ir 

bīstama, vidi degradējoša un bojā ainavu. Tās kopējais stāvoklis, būves fasādes un citu ārējo 

konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām 

būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka ēkas fasāde ir nodrupusi, sienās ir plaisas, jumta 

konstrukcijas ir iebrukušas, ēka nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un 

demolēšanu, tāpēc ir atzīstama par bīstamu. Ēkas izskats ar iebrukušo jumtu bojā ainavu. Ēka ar 

kadastra apzīmējumu [..] ir vērtējama kā apkārtējo ainavu degradējošs elements. 2016.gada 

30.septembrī tika veikta objekta foto fiksācija, kurā ir fiksēts ēkas stāvoklis uz apsekošanas brīdi. 

Būvvalde, izskatījusi Atzinumu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 145.punktu, 

pieņēma 2016.gada 30.septembra lēmumu Nr.13-12.1-74 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu 

vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk – Lēmums). 

Iesniedzēja savā Iesniegumā informē, ka nepiekrīt Būvvaldes Atzinumam un Lēmumam, 

apstrīd tos pilnībā un lūdz tos atcelt. 

Dome konstatē, ka Būvvalde ir sastādījusi Atzinumu un pieņēmusi Lēmumu saskaņā ar 

Būvniecības likuma 21.panta devītās daļas un Vispārīgo būvnoteikumu 145.punkta nosacījumiem, 

tāpēc Būvvaldes Atzinums un Lēmums ir uzskatāmi par tiesiskiem un nav atceļami. Ēka ar kadastra 

apzīmējumu [..] ir vērtējama kā apkārtējo ainavu degradējoša. Atzinumā un Lēmumā sastādīšanas 

vieta ir norādīta – Salacgrīva. Atzinums ir sastādīts bez īpašnieces līdzdalības, tāpēc Atzinumā [..] 

viedoklis nav ietverts, bet tas neierobežo viņas tiesības sniegt viedokli atsevišķā iesniegumā, ko [..] ir 

sniegusi Iesniegumā. 

Vienlaicīgi Dome konstatē, ka [..] ir veikusi īpašuma sakārtošanas darbus, nekavējoties daļēji 

novērsusi bīstamību un izpildījusi Būvvaldes Lēmuma 2.punktā noteikto uzdevumu, bet pārējiem 

Būvvaldes Lēmumā noteiktajiem uzdevumiem ir nepieciešams papildus laiks, tāpēc jāpagarina 

administratīvajā aktā - Lēmumā un Atzinumā noteiktais izpildes termiņš.  

  Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 

2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem un Administratīvā procesa likuma 81.panta 

2.daļu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – 1 (Anda Alsberga), ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

Grozīt Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 30.septembra lēmuma Nr.13-12.1-74 “Par 

pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” 3., 4. un 

5.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:  

“3.Nekustāmā īpašuma īpašniecei [..]  līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt aizpildītu 

paskaidrojuma rakstu ēkas konservācijai vai nojaukšanai ar klātpievienotiem 

nepieciešamajiem dokumentiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 32. vai 44.punktu Salacgrīvas novada būvvaldē, 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. 

4.Nekustamā īpašuma īpašniecei [..]  līdz 2017.gada 1.aprīlim uzsākt  ēkas konservācijas 

vai nojaukšanas darbus saskaņā ar Atzinuma 4.2.punktā minēto un Būvvaldē akceptēto 

būvniecības ieceres dokumentāciju. 

5.Nekustamā īpašuma īpašniecei [..] pabeigt ēkas konservācijas vai nojaukšanas darbus līdz 

2017.gada 31.decembrim”. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.414. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 4 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 

2016.gada 30.septembra Atzinuma Nr.13-13-18 par būves pārbaudi kopija uz 5 lp. un Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016.gada 30.septembra Lēmuma Nr.13-12.1-74 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [..] 

(ziņo M.Muceniece) 

 

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma [..] īpašnieces [..] un īpašnieka [..] pilnvarotās personas 

[..] 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/735) un Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošajiem, bijušās Ainažu pilsētas ar 

lauku teritoriju domes 2005. gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Ainažu pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas plānu", nepieciešams izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu 

pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas. 

 Atbilstoši 16.10.2012. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 "Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.5. nodaļas un Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 28.panta prasībām, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas 

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

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāju 

Maritu Mucenieci. 
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4. Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu, saskaņā ar līguma projektu (pielikums 

Nr.2). 

 

Lēmums Nr.415. Pielikumi uz 6 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

4. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..], 

2016.gada 20.oktobra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā 

2016.gada 20.oktobrī un reģistrēts ar Nr.3-16.2/726, un konstatē, ka no nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 29,5 ha ir 

paredzēts atdalīt vienu zemes vienību aptuveni 15,2 ha platībā un otru zemes vienību aptuveni 3,0 ha 

platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

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

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

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

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

ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir daļēji lauksaimnieciskās teritorijas, 

kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība lauku teritorijā ir noteikta 1 ha, un daļēji 

meža teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir noteikta 1 ha. 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai lauksaimniecības 

un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā 

platība. 

Daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] atrodas lauku apvidū (ārpus pilsētām un 

ciemiem) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas teritorijā, uz kuru attiecas 

Aizsargjoslu  likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktie aprobežojumi. Aizsargjoslu likuma 36.panta 

pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, sadalot 

zemes gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par 3 ha. 

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

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

situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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 2006.gada 14.septembra likuma  “Zemes 

ierīcības likuma” 8.pantu un Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11., 

12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

  

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

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

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 29,5 ha atdalīt 

vienu zemes vienību 15,2 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 
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jaunizveidotās zemes vienības, un atdalīt otru zemes vienību 3,0 ha platībā un izveidot 

jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jaunu nekustamo 

īpašumu izveide. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumu 4.punktu. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2. Ar zemes gabala īpašnieku. 

 5.1.3. Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu prasībām. 

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai zemes 

apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.416. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

5. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..], 

2016.gada 7.novembra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā 

2016.gada 7.novembrī un reģistrēts ar Nr.3-16.2/791, un konstatē, ka no nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 12,2 ha ir 

paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 3,0 ha platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.  

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

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

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

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

ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, noteiktā atļautā izmantošana ir daļēji meža teritorijas un 

daļēji lauksaimnieciskās teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir viens 

ha. 

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 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu 

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

situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 
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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 2006.gada 14.septembra likuma  “Zemes 

ierīcības likuma” 8.pantu un Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11., 

12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints 

Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

dome NOLEMJ: 

 

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

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

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 12,2 ha atdalīt 

zemes vienību 3,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 

jaunizveidotās zemes vienības. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jauna nekustamā 

īpašuma izveide. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumu 4.punktu. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.3.Ar zemes gabala īpašnieku. 

 5.1.4.Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 

prasībām.  

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai zemes 

apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.417. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

6. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.184 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

(ziņo I.Cīrule) 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku 

[..]  pilnvarotās personas un kopīpašnieces [..] 2016.gada 24.oktobra iesniegumu, kas saņemts 
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Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2016.gada 24.oktobrī un reģistrēts ar Nr.3-

16/770, un saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

  

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmuma Nr.184 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” (protokols Nr.5; 28.§) 2.punktu un papildināt ar 3.punktu, 

izsakot tos sekojošā redakcijā:  

“2. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotās:  

2.1. Zemes vienības Nr.1 izveidot jaunu nekustamo īpašumu, un 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 vienības Nr.2 izveidot jaunu nekustamo īpašumu, un 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.  

 

3. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 010 0075 izveidot jaunu nekustamo īpašumu, mainīt zemei un ēkai nosaukumu un 

adresi no [..] uz [..]” 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.418. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.597 “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..]” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku 

[..]  2016.gada 28.oktobra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada 

28.oktobrī un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1/188, kurā iesniedzēji lūdz veikt izmaiņas zemes dalījuma 

shēmā, kas ir Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr.597 pielikums Nr.1 

“Zemes dalījuma shēma” sakarā ar to, ka saimniecības ēka, kurai pāri iet minētajā lēmumā noteiktā 
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dalījuma līnija, ir kopīpašums un nav sadalāma reālajās daļās, ēku nepārbūvējot, un saskaņā ar 

2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

 

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr.597 “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību īpašumam [..]” (protokols Nr.16; 31.§) 1.pielikumu, 

apstiprinot  to jaunā redakcijā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1).  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.419. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.362 “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..]” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku 

[..] 2016.gada 26.jūlija iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada 6.septembrī 

un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1-143, un konstatēja, ka no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 21,7 ha ir paredzēts atdalīt 

zemes vienību aptuveni 9,5 ha platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai un veidot divus jaunus 

nekustamos īpašumus, un 2016.gada 21.septembrī pieņēma lēmumu Nr.362 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā [..]” (protokols Nr.11; 

26.§).  

2016.gada 21.oktobrī Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā ir saņemts un reģistrēts 

ar Nr.3-16.2/728 vēl viens iesniegums no nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašniekiem 

[..] (turpmāk – Iesniegums) kurā viņi lūdz grozīt Salacgrīvas novada domes  2016.gada 21.septembra 

lēmumu Nr.362 un papildus nolemtajam atļaut atdalīt arī no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. 

[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 11,4 ha, jaunu zemes 

vienību 5,7 ha platībā un izveidot jaunus nekustamos īpašumus. 

Izskatījusi Iesniegumu, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu,  

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

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

NOLEMJ:  

1. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmuma Nr.362 “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību īpašumam [..]” (protokols Nr.11; 26.§)  1., 2.un 

3.punktus, izsakot tos sekojošā redakcijā: 

“1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu [..], un ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši 

klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), un veidotu jaunus nekustamos īpašumus, nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  
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2.Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  [..] un kopējo platību 21,7 ha atdalīt zemes 

vienību 9,5 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no jaunizveidotās zemes 

vienības un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], un piekrist atdalīt  no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 11,4 ha jaunu zemes vienību 5,7 ha un izveidot jaunus 

nekustamos īpašumus no sadales rezultātā izveidotajām zemes vienībām. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..] sadale un jaunu nekustamo īpašumu 

izveide.” 

 

2. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmuma Nr.362 “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību īpašumam [..]”  (protokols Nr.11; 26.§) 

1.pielikumu, apstiprinot  to jaunā redakcijā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai (pielikums 

Nr.1) un izslēgt 5.1.1.punktu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.420. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

9. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zvejnieku saimniecību „Brīvā kaija” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Zvejnieku saimniecības „Brīvā kaija” 

(reģ.Nr.44101029792, juridiskā adrese: “Gaitiņi”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka 

[..] 2016.gada 19.oktobra iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 19.oktobrī ar reģ.Nr.3-16.2/721) ar 

lūgumu lauzt 2016.gada 8.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/33 Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos.  

Pamatojoties uz 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Lauzt 2016.gada 8.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/33 Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos ar zvejnieku saimniecību „Brīvā kaija” (reģ.Nr. 44101029792, juridiskā 

adrese: “Gaitiņi”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) ar 2016.gada 31.decembri. 

 

Lēmums Nr.421. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu ar zemnieku saimniecību „Bisnieki” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „Bisnieki” 

(reģ.Nr.4660103331, juridiskā adrese: Valdemāra iela 9A, Ainaži, Salacgrīvas novads) īpašnieces [..] 

2016.gada 18.oktobra iesniegumu (reģ. 2016.gada 20.oktobrī reģ.Nr.3-16.2/725) ar lūgumu lauzt 

2016.gada 8.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/35 Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos.  
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Pamatojoties uz 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Lauzt 2016.gada 8.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/35 Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos ar zemnieku saimniecību „Bisnieki” (reģ.Nr. 4660103331, juridiskā adrese: 

Valdemāra iela 9A, Ainaži, Salacgrīvas novads) ar 2016.gada 31.decembri. 

 

Lēmums Nr.422. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojumam 

(ziņo K.Ķemers, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.353 „Par 

Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2016.gada 18.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.29 un to, ka IK “S.G.A.”, Reģ. Nr. 44102025872, izsolē nosolījis augstāko 

jahtu ostas aprīkojums nomas maksu mēnesī 63,52 EUR, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Apstiprināt 2016.gada 18.oktobrī notikušās jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 18.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.29, slēgt nomas līgumu par Salacgrīvas jahtu osta 

aprīkojuma iznomāšanu ar IK “S.G.A.”, Reģ. Nr.44102025872, nosakot nomas maksu mēnesī  

63,52 EUR. 

3. Noteikt nomas termiņu līdz 2019.gada 30.aprīlim. 

4. Slēgt jahtu ostas aprīkojuma nomas līgumu saskaņā ar 2016.gada 21.septembra lēmuma 

Nr.353 pielikumu Nr.3. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.423. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 

18.oktobra izsoles protokola Nr.29 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

12. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Kāpu ielā 2, Svētciemā 

Salacgrīvas pagastā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.novembra lēmumu Nr.391 „ Par 

nekustamā īpašuma Kāpu ielā 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, 

izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2016.gada 4.novembra Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.32 un to, ka z/s “Ceriņi”, Reģ. Nr. 

56601011311, izsolē nosolījusi augstāko īpašuma nomas maksu vienam mēnesim 13,98 EUR, 

saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas 
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atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2016.gada 4. novembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātus nekustamā 

īpašuma Kāpu ielā 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 4.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.32, slēgt nomas līgumu par īpašuma Kāpu ielā 2, 

Svētciemā, kadastra Nr. 6672 007 0399 iznomāšanu z/s Ceriņi”, Reģ. Nr. 56601011311, 

nosakot nomas maksu mēnesī 13,98 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts lauksaimnieciskām vajadzībām – graudu malšanai. 

4. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi. 

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

 

Lēmums Nr.424. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 

4.novembra izsoles protokola Nr.32 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

13. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Sila ielā 32D, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra  lēmumu Nr. 390 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma –zemes starpgabala Sila ielā 32D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu” un ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma 

Sila iela 32D, kadastra Nr. 6615 003 0151 nosacīto cenu 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti  euro), 

saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas 

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

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Sila iela 32D, kadastra Nr. 6615 

003 0151 pārdošanu par brīvu cenu 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro) un noslēgt 

pirkuma līgumu ar [..] par iepriekš minētā īpašuma pārdošanu. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.425. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas 

pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Zemes gabals “Lakači”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0522,  ar 

kopējo platību 4,38 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000459108. 
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Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par Salacgrīvas 

novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” (protokols 

Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

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, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Rīkot zemes gabala daļas  “Lakači”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz.6672 

007 0522 8001,  2 ha platībā (pielikums Nr.1) nomas  tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli uz nomas termiņu  30 gadi. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām – ražošanas objektu celtniecībai. 

3. Nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemes gabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma 

objektus. 

4. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu īpašumam vienam gadam – 71,14 EUR (kas tiek 

noteikta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu). 

5. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

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

vienpusēji lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības: 

7.1. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30. decembrim iesniegt 

Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu; 

7.2. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.janvārim izņemt būvatļauju 

ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

7.3. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30. decembrim izstrādāt pilnu 

tehnisko projektu un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

7.4.  Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim uzcelt un nodot 

ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves); 

8. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ja nomnieks nav izpildījis lēmuma 7.1. vai 7.2. vai 7.3. vai 

7.4. apakšpunkta nosacījumus, iznomātājs ir tiesīgs, vienu mēnesi iepriekš brīdinot, vienpusēji 

lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības. Ja zemes gabala apbūvē paredzamo 

ieguldāmo investīciju apjoms ir EUR 10 000 000 (desmit miljoni euro) un vairāk, pašvaldība 

 līguma vienpusējas laušanas tiesības var izmantot, ja lēmuma 7.1. vai 7.2. vai 7.3. vai 7.4. 

apakšpunkta nosacījumu izpildes termiņa nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 12 

(divpadsmit) mēnešus. 

9. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

10. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.426. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

15. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

 

Zemes gabals Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0494 (1,6834ha platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs 
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zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols 

Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 

(protokols Nr.12;22§).  

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5; 

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

apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 

1.novembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 1.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/778) ar lūgumu iznomāt 

mazdārziņa vajadzībām daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, 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.punktu, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra 

Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

  

1. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, 

Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apz. 6660 009 0494  439 kv.m. platībā (teritorija Nr. 39) 

bez apbūves tiesībām (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 saistošo 

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

Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa vajadzībām. 

4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.decembri un līguma darbības 

termiņu 5 gadi. 

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

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2016.gada 

4.novembra iesniegums, reģistrēts Liepupes pagasta pārvaldē 2016.gada 8.novembrī (reģ. Nr.3-

16.1/794), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7, kadastra apz. 6660 003 0396 

1256 kv.m un 196 kv.m platībā, mazdārziņa izmantošanai. 

Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 

ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927. 

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 individuālo dzīvojamo māju 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”, 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt  [..], personas kods [..], dzīvojošai [..], daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, kadastra 

apz. 6660 003 0396 1256kv.m platībā, ter. Nr.35 un 196kv.m platībā, ter. Nr.4, saskaņā ar 

(pielikumu Nr.1). 

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

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņiem. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi. 

5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2016.gada 1.decembrī. 

 

Lēmums Nr.428. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par zemes gabala Liepupes pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 

 

  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 IK “LŪŠU DĀRZI”, VRN 44102035279, adrese: 

“Akmentiņi”, Liepupes pagasts, 2016.gada 1.novembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 1.novembrī 

ar reģ. Nr.3-16.1/779) ar lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes vienību (ZV) ar kadastra Nr. 6660 008 0185 un zemes vienības kadastra apz. 6660 

008 0185 (0,4ha 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” 3.punktu, ņemot vērā 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt  uz 7 (septiņiem) gadiem IK “LŪŠU DĀRZI”, VRN 44102035279, adrese: 

“Akmentiņi”, Liepupes pagasts zemes gabalu Liepupes pagastā ar kadastra apz.6660 008 

0166 (0,4 ha platībā), saskaņā ar  pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% 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” 3.punktā noteikto. 

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

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.429. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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18. § 

Par zemes gabala Ainažu pilsētā iznomāšanu reklāmas stenda uzstādīšanai 

 

  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 SIA “FRESH ONE”, VRN 44103058743,  juridiskā 

adrese: Dārza iela 8-4, Priekuļi, Priekuļu novads, 2016.gada 28.septembra iesniegums (reģistrēts 

2016.gada 28.septembrī ar reģ.Nr.3-16.1/681) ar lūgumu iznomāt vides reklāmas stenda uzstādīšanai 

daļu no rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības kadastra apz. 6605 004 0023 (50 kv.m 

platībā) Ainažos, “Raiņa iela pie Tallinas šosejas”. 

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” 6.punktu, ņemot vērā 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt  uz 5 (pieciem) gadiem SIA “FRESH ONE”, VRN 44103058743, juridiskā adrese: 

Dārza iela 8-4, Priekuļi, Priekuļu novads,  zemes vienības daļu ar kadastra apz. 6605 004 

0023 (50 kv.m platībā) Ainažos, “Raiņa iela pie Tallinas šosejas”, saskaņā ar  pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – reklāmas stenda uzstādīšanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% 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” 6.punktā noteikto. 

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

īpašuma nodokli, kā arī nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās atbilstoši 

Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr. 16 “Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības nodevām” nosacījumiem. 

5. Pirms reklāmas stenda izbūves, reklāmas stenda izbūves projekts un būvdarbi jāsaskaņo 

Salacgrīvas novada būvvaldē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos   

noteiktajā kārtībā. 

6. Pirms reklāmas plakāta izvietošanas uz reklāmas stenda, to jāsaskaņo Salacgrīvas novada 

būvvaldē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un Salacgrīvas novada 

saistošiem noteikumiem. 

 

Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par 2014.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/103 īpašumā Ganību iela 4, Salacgrīvā 

laušanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

2014.gada 16.jūnijā Salacgrīvas novada pašvaldība ar SIA “GREENWOOL”, reģ. Nr. 

40103771826 noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/103 par pašvaldībai piederoša zemes gabala 

daļas īpašumā Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6615 008 0014 7600 

kv.m  platībā iznomāšanu atkritumu pārstrādes un būvmateriālu konteineru tipa ražotnes izveidei. 
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2014.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/103 7.2.punkts paredz, ka pašvaldībai ir 

tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja izpildās kaut viens no līguma punktā 7.2.punktā minētiem 

nosacījumi, un zemes nomas līguma 7.2.1. apakšpunkts paredz, ka pašvaldībai ir tiesības vienpusēji 

lauzt nomas līgumu, ja Nomnieks nemaksā Iznomātājam nomas maksu pilnā apmērā līguma noteiktajā 

termiņā.  

2016.gadā nav veikti zemes nomas maksājumi par iznomāto zemes gabalu un nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Civillikuma 1589.pantu, 2014.gada 16.jūnija 

zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/103 7.2. punktu un 7.2.1.apakšpunktu, saskaņā ar 2016.gada 

9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

  

1. Lauzt ar SIA “GREENWOOL”, reģ. Nr. 40103771826 2014.gada 16.jūnijā noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr. 8-2.1/103 par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Ganību ielā 4, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6615 008 0014 7600 kv.m  platībā nomu. 

2. Nosūtīt SIA “GREENWOOL” rakstisku paziņojumu par nomas līguma vienpusēju laušanu 

saskaņā ar nomas līguma 7.2.1.apakšpunkta nosacījumiem. 

 

Lēmums Nr.431.  

 

20. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Valdemāra ielā 91, Ainažos 

(ziņo I.Jēkabsone) 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 1.novembrī saņemts nekustamā īpašuma [..] īpašnieces 

[..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/777) ar prasību noteikt ceļa servitūtu par labu īpašumam [..], kadastra 

Nr.[..] (īpašumtiesības nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 311), pa 

pašvaldības nekustamo īpašumu Valdemāra iela 91, kadastra Nr. 6605 003 0066. 

Īpašums [..] saskaņā ar Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 311 datiem pieder [..]. 

Īpašums Valdemāra ielā 91, Ainažos, reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000469979. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2015.gada 9.novembra  Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Ainažos, Valdemāra ielā 91, kadastra Nr. 6605 003 0066 par labu [..] īpašumam [..], 

kadastra Nr.[..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku tiesības uz braucamo ceļu un 

kājceļu 3m platumā, nosakot ceļa kopējo  platību 96 m2, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto 

teritoriju. 

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, 

līgumā iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. nekustamā īpašuma [..] īpašnieki veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un 

sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā; 

2.2. īpašuma [..] īpašniekiem ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un 

apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 
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3.   Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo K.Ķemers) 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka persona ar nepilngadīgo bērnu lūdz nodrošināt 

dzīves vietu [..], kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 

17.pantu, ņemot vērā Sociālā dienesta 2016.gada 1.novembra atzinumu Nr.1.14.1/314, saskaņā ar 

2016.gada 7.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 9.novembra Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 
1. Piešķirt [..], personas kods [..],  īres tiesības [..] otrajā stāvā uz dzīvojamo telpu Nr. 1 ar 

platību 14,1 kv.m. 

2. Noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža. 

3. Noteikt īres maksu 0,20  EUR par vienu kv.m mēnesī. 

4. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi. 

5. Atcelt 2016.gada 20.jūlija lēmumu Nr.289 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

 

Lēmums Nr.433. Iesniegums uz 1 lp., Sociālā dienesta 2016.gada 1.novembra atzinums 

Nr.1.14.1/314 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Tūjas skola” - 2, Liepupes pagastā 

(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga, S.Eglīte, I.Balode, L.Jokste; izsakās K.Ķemers, 

A.Ilgavīzis) 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 7.oktobrī saņemts Sociālā dienesta atzinums 

Nr.1.14.1/278 par [..], tā rīcību pašreiz īrētajā sociālajā dzīvokli [..]. 

[..], personas kods [..], trūcīgas personas statuss piešķirts līdz 2017.gada 28.februārim 

(Sociālā dienesta 07.09.2016. izziņa Nr.3.1.10/317). 

2016.gada 7.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums Nr. 3-16.1/785 par 

īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 40,8, kv. m platībā. 

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”, taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam 

jābūt noslēgtam rakstiskā formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir 

tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts,  ņemot vērā 2016.gada 7.novembra Sociālo 

un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas  atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli “Tūjas skola” - 2, Liepupes pagastā 

40,8 kv. m platībā. 

2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,14 eiro par vienu kvadrātmetru. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 1 gads. 

 

Lēmums Nr.434. Iesniegums uz 1 lp. un Sociālā dienesta 2016.gada 7.oktobra atzinums 

Nr.1.14.1/278 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā  īres līguma Nr.8-2.6/23 pagarināšanu pašvaldības īpašumā 

Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 28.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/747) par īres līguma pagarināšanu uz dzīvojamām telpām [..] 

Krišjāņa Barona ielā 6A ar  kopējo platību 28,5 kv.m. 

 Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2013.gada 

2.janvārī noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-2.6/23, ir beidzies 2015.gada 21.septembrī un 

persona turpina dzīvot šajā dzīvoklī. 

2015.gada 1.martā ar [..] noslēgta vienošanās Nr. 8-2.6/26 par īres parāda atmaksu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Pagarināt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], piešķirtās īres tiesības uz 

dzīvojamām  telpām [..] Krišjāņa Barona ielā 6A ar  kopējo platību 28,5 kv.m. 

2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,20. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.435. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

24. § 

Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā  īres līguma Nr.8-2.6/24 pagarināšanu pašvaldības īpašumā 

Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 28.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/746) par īres līguma pagarināšanu uz dzīvojamo telpu [..] 

Krišjāņa Barona ielā 6A ar  kopējo platību 12,9 kv.m. 

 Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2013.gada 

2.janvārī noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-2.6/24, ir beidzies 2016.gada 27.septembrī un 

persona turpina dzīvot šajā dzīvoklī. 

Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parāds. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.2. un saskaņā ar 2016.gada 9.novembra 

Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 
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PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

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

  

1. Pagarināt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], piešķirtās īres tiesības uz dzīvojamo  

telpu [..] Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos ar  kopējo platību 12,9 kv.m. 

2. Noteikt izīrētajai telpai īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,20. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.436. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

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

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Sakarā ar jaunas automašīnas VW CARAVELLE iegādi, pamatojoties uz transportlīdzekļu 

degvielas patēriņa normas noteikšanas komisijas 2016.gada 7.novembra aktu par eksperimentāli 

noteikto degvielas patēriņa normu, pamatojoties uz 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas 

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

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā 

Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

1. Papildināt lēmuma 3.punktu ar šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
 

VW CARAVELLE 
 

KL 7543 
 

Smilšu iela 9, Salacgrīva 

 

2. Papildināt lēmuma pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 

km)” ar sekojošu  ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
VW CARAVELLE  KL 7543 Salacgrīvas novada dome 

(Māris Zvejnieks) 

10.2 9.2 

 

3. Rīkojuma izpildes kontroli nodrošināt Finanšu nodaļai. 

 

Lēmums Nr.437. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lp., informācija par degvielas 

patēriņa normu uz 1 lp. un Akts par degvielas patēriņa normas noteikšanu uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

26. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūlija lēmumā Nr.359 “Par Igaunijas 

pārrobežu projektā „Beach Hopping” iegādātās tehnikas izmantošanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

Pamatojoties uz Zvejnieku parka pārvaldnieka Kristapa Močāna 2016.gada 2.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/411), saskaņā ar 2016.gada 10.novembra finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2010.gada 16.jūnija lēmumā Nr.359  “Par Igaunijas pārrobežu 

projektā „Beach Hopping” iegādātās tehnikas izmantošanu” (protokols Nr.9; 44.§): 

  

Izteikt lēmuma 2.punkta pirmo ierakstu jaunā redakcijā: 

 

Tehnikas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

Kvadricikls „Can-am” TD 6192 Salacgrīva Sporta iela 6 – periodā no 

15.septembra līdz 15.maijam 

Salacgrīva Smilšu iela 9 – pārējā laikā 
 

 

Lēmums Nr.438. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

27. § 

Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru 

 

Izskatot Salacgrīvas kultūras nama senioru deju kolektīva “SAIVA” vadītājas Valentīnas 

Kalniņas 2016.gada 30.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/343), Salacgrīvas kultūras nama jauniešu 

deju kolektīva “RANDA” un Ainažu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “RANDIŅŠ” 

vadītājas Anitas Gīzes   2016.gada  30. septembra iesniegumus (reģ.Nr.3-18/341 un reģ.Nr.3-18/344), 

Salacgrīvas kultūras nama folkloras kopas “CIELAVA” vadītājas Zentas Mennikas 2016.gada 

30.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/340), Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju 

kolektīva “TINGELTANGELS” vadītāja Jāņa Ērgļa 2016.gada 30.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-

18/342), Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes  2016.gada 5.oktobra iesniegumus 

(reģ.Nr.3-18/349, 3-18/350 un 3-18/351) un iesniegumiem pievienotos dokumentus par naudas balvu 

piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru,  pamatojoties uz Nolikumu „Par 

naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 

23.03.2016. domes lēmumu Nr.107 (protokols Nr.4; 15.§), Salacgrīvas kultūras nama direktores 

Pārslas Dzērves, Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes un Ainažu kultūras nama 

vadītājas Solveigas Muciņas 2016.gada 12.oktobra priekšlikumu (reģ.Nr.3-18/378), saskaņā ar 

2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

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

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti 

laika posmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.septembrim: 

 

1. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas Jānim Ērglim par 

deju kolektīva TINGELTANGELS iegūto A pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

2. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas Valentīnai 

Kalniņai par deju kolektīva SAIVA iegūto A pakāpi valsts mēroga deju kolektīva skatē; 

3. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas Mārtiņam 

Roziņam par vokālā ansambļa 4 SOUND iegūto 1.vietu valsts mēroga vokālo ansambļu skatē; 

4. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) vidējās paaudzes deju kolektīvam 

TINGELTANGELS par iegūto A pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

5. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) senioru deju kolektīvam SAIVA par 

iegūto A pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

6. Piešķirt 145 euro (viens simts četrdesmit pieci euro) vokālajam ansamblim 4 SOUND par 

iegūto 1.vietu valsts mēroga vokālo ansambļu skatē; 
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7. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro ) pēc nodokļu nomaksas Anitai Gīzei par deju kolektīva 

RANDA iegūto 1.pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

8. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Anitai Gīzei par deju kolektīva 

RANDIŅŠ iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

9. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Zentai Mennikai par folkloras 

kopas CIELAVA iegūto 2. vietu valsts mēroga folkloras kopu konkursā; 

10. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Jānim Trezunam par deju 

kolektīva ULUBELE iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

11. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Artai Zundei par kora 

PERNIGELE iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē; 

12. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) jauniešu deju kolektīvam RANDA par iegūto 1. pakāpi 

valsts mēroga deju kolektīvu skatē ; 

13. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) vidējās paaudzes deju kolektīvam RANDIŅŠ par iegūto 

1. pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

14. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) folkloras kopai CIELAVA par iegūto 2. vietu valsts 

mēroga folkloras kopu konkursā ; 

15. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) vidējās paaudzes deju kolektīvam ULUBELE par iegūto 

1. pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē; 

16. Piešķirt 70 euro (septiņdesmit euro) jauktajam korim PERNIGELE iegūto 1. pakāpi valsts 

mēroga koru skatē. 

 

Lēmums Nr.439. Iesniegumi uz 35 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par valsts budžeta papildus mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksas reformas ieviešanai 

(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.11.2016. rīkojumu Nr.680 „Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm -  pedagogu darba samaksas reformas 

ieviešanai no 2016.gada 1. septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” un 2016.gada 10.novembra 

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

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt valsts budžeta papildus mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 

4916, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.440. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas laukumu 

labiekārtošana” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības grupas 
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„Jūrkante” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Dzīves vides 

sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” nosacījumiem, projektam 

„Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta 

kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 2000 EUR (divi tūkstoši eiro). Projekta kopējās izmaksas 20000 

EUR (divdesmit tūkstoši eiro).  

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes 

priekšsēdētāja [..] un valdes locekļa [..] 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/758), 

pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā 

ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 2000 EUR (divi tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.441. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

30. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 35 “Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”” 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” (reģ. Nr.50008142611) valdes 

priekšsēdētājas [..] 2016.gada 7.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/793) ar lūgumu pārcelt uz 

2017.gadu 2016.gadā neizlietotos finanšu līdzekļus EUR 180.22 un tā pielikumu (reģ.Nr.3-16.2/801), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Atbalstīt biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” priekšlikumu 2016.gadā neizlietotā 

finansējuma180.22 euro (viens simts astoņdesmit euro 22 centi) izlietošanu 2017.gadā. 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 17.februāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-5.3/125 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.442. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

31. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par pārstāvju 

deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes deputātes S.Šlekones 2016.gada 14.oktobra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/377) ar lūgumu atbrīvot no pienākumu pildīšanas Liepupes vidusskolas 

padomē kā domes deputātu pārstāvei, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta 
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jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

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

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

dome NOLEMJ izdarīt grozījumu 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par pārstāvju deleģēšanu 

Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs”: 

 

Lēmuma 5.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“5.Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli 

darboties Liepupes vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.” 

 

Lēmums Nr.443. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

32.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes 

priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2016.gada 

8.novembra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte 

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

darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma 

daļu no 2016.gada 21.novembra līdz 4.decembrim ieskaitot – divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā 

no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriju 

izvērtējumu). 

3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2016.gada 21.novembra līdz 4.decembrim domes 

priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos 

Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu 1737,00 euro mēnesī. 

 

Lēmums Nr.444. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32.2. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas sastāvā 

 

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

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādas izmaiņas ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 

17.decembra lēmumu Nr.416 “Par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi 
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izvērtēšanas komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu” (protokola Nr.13; 5.§) 

apstiprinātajā Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā: 

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas tās 

locekli teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

2. Iecelt par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

locekli teritorijas plānotāju Maritu Mucenieci. 

 

Lēmums Nr.445.  

 

32.3. § 

Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Lienes Somes - 

Tiesneses 2016.gada 31.augusta iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/28) par atbrīvošanu no direktora amata, 

2016.gada 10.novembra vienošanos Nr.5-5/146 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, Darba likuma 114.pantu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atbrīvot no amata Salacgrīvas novada tūrisma informācija centra direktori Lieni Somu - 

Tiesnesi 2016.gada 18.decembrī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pusēm savstarpēji vienojoties, 

saskaņā ar Darba likuma 114.pantu. 

 

 

Lēmums Nr.446. 2016.gada 10.novembra Vienošanās Nr.5-5/146 kopija uz 1 lp. pievienota 

protokolam. 

 

32.4. § 

Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu 

K.Paegle iepazīstina ar sevi un saviem plāniem Salacgrīvas novada tūrisma nozares attīstības 

veicināšanai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāta konkursa 

pretendentu atlases rezultātiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iecelt par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktori Kristīni Paegli, personas 

kods [..].  

2. Lēmums stājas spēkā darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienā. 

 

Lēmums Nr.447.  

 

32.5. § 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

(ziņo Dz.Eizenberga) 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.384 „Par 

koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības koplietošanas meliorācijas 
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sistēmas statusu” (protokols Nr.13; 17.§), 2015.gada novembrī noskaidrots un izvērtēts to zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedoklis, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas 

sistēma. Pēc viedokļu noskaidrošanas, 2016.gada augustā sagatavoti būvju tehniskās apsekošanas 

atzinumi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot 

pašvaldības meliorācijas objektu sarakstu (pielikums Nr.1) un meliorācijas objektu attēlojumu 

kartē (pielikumi Nr.2 un Nr.3). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra 

vadītāju Dzintru Eizenbergu.  

 

Lēmums Nr.448. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32.6. § 

Par projekta „Koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Salacgrīvas 

novadā” iesniegšanu 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 4.pasākuma  

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.3.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” izsludinātā projektu iesniegumu konkursa nosacījumiem, 

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

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

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

NOLEMJ:  
 

1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 4.pasākuma „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” 4.3.apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ar projektu „Koplietošanas meliorācijas sistēmu 

pārbūve un atjaunošana Salacgrīvas novadā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 200 000 (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. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra 

vadītāju Dzintru Eizenbergu.  

 

Lēmums Nr.449.  

 

33. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
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daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 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.450. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

34. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” rīkotajam 90 

gadu jubilejas pasākumam 2016.gada 16.decembrī 

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

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

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības” valdes priekšsēdētāja [..] 

2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/771) un 2016.gada 7.novembra (reģ.Nr. 3-16/787) 

iesniegto pasākuma tāmi, par finansiālu atbalstu biedrības 2016.gadā 16.decembrī rīkotajam 90 gadu 

jubilejas pasākumam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 

atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības” 2000 euro (divi tūkstoši 

euro) 2016.gada 16.dacembra 90 gadu jubilejas pasākuma atbalstam. 

2. Salacgrīvas novada biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības” ir pienākums 

popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju 

Biedrības” (reģ. Nr.40008132166) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.451. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Zēģelēsim Vidzemē” 

realizēšanai 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 



29 

 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojekta 1., 2. un 3.punktu 

vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte 

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

darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 2000 (divi 

tūkstoši eiro) apmērā, biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Zēģelēsim Vidzemē” realizēšanai 

projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 15.maijam. 

 Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

 Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites 

iesniegšanu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis 

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

darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma 

3.punktā minēto līgumu. 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) 

valdes priekšsēdētāja [..] 2016.gada 8.novembra iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/795) ar lūgumu piešķirt 

līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 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” rīcībā 

“Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros atbalstītā projekta “Zēģelēsim Vidzemē” 

realizēšanai.  

Projekta “Zēģelēsim Vidzemē” kopējās izmaksas EUR 19999.98, no kurām EUR 17999.98 

publiskais finansējums. 

Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā 

ar 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 2000 (divi 

tūkstoši eiro) apmērā, biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Zēģelēsim Vidzemē” 

realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 15.maijam. 

2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites 

iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma 

3.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.452. Iesniegums uz 11 lp. pievienots protokolam. 
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36. § 

Par metu konkursa nolikuma “Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam 

izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” apstiprināšanu 

(ziņo I.Zilvere) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas 

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

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt metu konkursa nolikumu „Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim 

Liepiņam izveide Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt metu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Ieva Zilvere - Salacgrīvas muzeja vadītāja; 

2.2. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

2.2.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;  

2.2.2. Iveta Kalniņa – Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja; 

2.2.3. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas mākslas skolas direktors; 

 2.2.4. Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekts. 

      2.3. Komisijas atbildīgais sekretārs: Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita 

            Kukanovska. 

3. Apstiprināt metu konkursa „Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam izveide 

Rīgas ielā 6, Salacgrīvā” balvu fondu EUR 664 (seši simti sešdesmit četri euro) apmērā. 

 

Lēmums Nr.453. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par 2011.gada 21.decembra Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Zītaru ielā 2, 

Korģenē 

 

Ņemot vērā SIA “LT COMPANY” valdes locekļa [..] 2016.gada 15.novembrī Salacgrīvas 

novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/ 806) ar lūgumu pagarināt 2011.gada 21.decembrī 

noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu pašvaldības nekustamā īpašumā Zītaru ielā 2, Korģenē uz 

telpām pirmajā stāvā (23,6 kv.m platībā), pamatojoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību” 9.punktu, likuma "Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu,  

saskaņā ar 2016.gada 9.novembra Attīstības komitejas un 2016.gada 10.novmbra Finanšu komitejas 

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

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2011.gada 21.decembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 8-2.3/15 ar 

vienošanos Nr. 1 no 2012.gada 27.aprīļa Nr. 8-2.3/11) un pārjaunojuma līgumu, kas noslēgts 

2012.gada 2.maijā Nr. 8-2.3/10 par pašvaldības nekustamā īpašumā Korģenē, Zītaru ielā 2 

(pirmā stāva telpas Nr. 2 23.6 kv.m platībā), iznomāšanu SIA “LT COMPANY”  frizētavas 

darbības nodrošināšanai līdz 2021.gada 20.decembrim. 

2. Izdarīt attiecīgos grozījumus iepriekš noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā. 
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Lēmums Nr.454. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (17.11.2016.) 

 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (17.11.2016.) 


