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.4
Salacgrīvā

2016.gada 23.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas novadā
2. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi” apstiprināšanu
4. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
5. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016” apstiprināšanu
6. Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
7. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
8. Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
9. Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
10. Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
11. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
12. Par “Amberrace swim/run Salacgrīva 2016” nolikuma (regulation) apstiprināšanu
13. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru” apstiprināšanu
14. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās
ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru” apstiprināšanu
15. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru” apstiprināšanu
16. Par 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija
2016” nolikuma apstiprināšanu
17. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo
grupu festivālam – konkursam „Sudraba kaija 2016”
18. Par dalības maksas noteikšanu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 160. gadadienai
veltītā absolventu salidojumā 2016.gada 24.septembrī
19. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
20. Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas
lašu kauss 2016” nolikuma apstiprināšanu

21. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
22. Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
izslēgšanu no domes bilances
23. Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635” zemes
vienības daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
24. Par ielas uzņemšanu bilancē
25. Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.13 “Par cirsmu
saimniecībās “Buki”, “Dzirnas” un “Morīši”, Liepupes pagastā nogabalu nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un cirsmu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Klētskalnāji”-1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
27. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā
5, Ainažos pārdošanu par nosacīto cenu
28. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2”- 1, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
29. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2”-2, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma iela 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Zonepes Nr.6” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atkārtotas izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
33. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2016.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
34. Par daļu „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
35. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
36. Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā īres līguma Nr.8-2.6/62 pagarināšanu [..]
37. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Briežu ielā 6,
Salacgrīvā
38. Par zemes gabala daļas “Tammisti”, Ainažu pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai
39. Par pašvaldības zemes gabalu “Brīvuļi”, Ainažu pagastā, Aizkalna iela 2, Ganību iela 6,
Salacgrīvā, “Melnalkšņi 1” un “Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
lauksaimnieciskai izmantošanai un nomas līgumu slēgšanu
40. Par zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
41. Par daļu no pašvaldības zemes gabala “Sienāži”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
42. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līgumu slēgšanu
43. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Parka ielā 15, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
44. Par daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 009
0459 iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
45. Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), “Roņi”
(kadastra Nr. 66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā darba uzdevuma termiņa pagarināšanu
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46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
47. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
48. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
49. Par zemes vienību apvienošanu īpašumos [..]
50. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Duntē
51. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
projekta „Maģistrālā ūdensvada izbūve Liepupes ciema Pārupes ielas pieslēgšanai pie
Liepupes ūdensapgādes sistēmas” realizācijai
52. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
53. Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu
54. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2016.gada 27.augustā Ikšķilē
55. Par dāvinājuma pieņemšanu
56. Par kredīta ņemšanu autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
57. Par finansiālu atbalstu jauniešu deju kolektīva „Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīva
“Randiņš” dalībai Starptautiskā festivālā Ungārijā no 2016.gada 2.augusta līdz 9.augustam
58. Par finansiālu atbalstu jauktam korim „Krasts” un pūtēju ansamblim “All Remember”
dalībai festivālā SHENGEN GENACVALA 2016 Gruzijā no 2016.gada 4.septembra līdz
12.septembrim
59. Par finansiālu atbalstu Liepupes amatierteātra un Liepupes vīru ansambļa dalībai Štutgartes
latviešu diasporas kultūras dienās no 2016.gada 24.jūnija līdz 26.jūnijam
60. Par finansiālu atbalstu Jolantas Liepiņas dalībai Hanoveres maratonā Vācijā
61. Par pakāpenisku Liepupes vidusskolas reorganizāciju
62. Par saistošo noteikumu Nr.B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
17.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
63. Papildus darba kārtības jautājumi:
63.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
63.2.Par daļu zemes gabala „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas
novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos J.Cīruļa
komandējumu uz Holandi
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte
Eglīte
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga Čekaļina, Lija Jokste,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Eduards Ādmīdiņš
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
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projektu vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule –
Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada
domes informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste
Nepiedalās deputāti- Dagnis Straubergs (darba pienākumi), Māris Trankalis (darbnespējas dēļ),
Gints Šmits (personiski iemesli), Aleksandrs Rozenšteins (personiski iemesli)
Sēdes vadītāja S.Eglīte aicina deputātus izteikt priekšlikumus par sagatavoto sēdes darba
kārtību.
Deputāte A.Alsberga jautā par iemesliem, kāpēc šīs dienas domes sēdes darba kārtībā nav
iekļauts jautājums par pašvaldības zemes gabala daļas “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, iznomāšanu?
Nekustamā īpašuma speciāliste D.Būmane informē, ka jautājums tika izskatīts 2016.gada
16.marta Attīstības un Finanšu komitejas sēdēs, atlikts līdz nākošā mēneša komiteju sēdēm, lai
noskaidrotu detālplānojuma izstrādātāja viedokli.
Deputāte A.Alsberga lūdz sniegt informāciju par to, kā norisinājās tiesa lietā ar atbrīvoto
Liepupes pagasta pārvaldes sekretāri.
Deputāti vienojas par šo jautājumu informāciju uzklausīt sēdes beigās.
Sēdes vadītāja S.Eglīte lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 62 jautājumiem un 2
papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sagatavoto sēdes darba kārtību.

1.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Lejniece, J.Cīrulis; debatēs piedalās S.Eglīte, A.Alsberga, J.Cīrulis; izsakās D.Lejniece)
J.Cīrulis ierosina ņemt vērā SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāja lūgumu līgumā noteikt, ka
pašvaldībai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, domes sēdē pieņemot lēmumu, sešus mēnešus
pēc paziņojuma nosūtīšanas.
Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītāja S.Eglīte aicina balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, tā pielikuma
“Līgums par atkritumu apsaimniekošanu” 5.4.punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“5.4. Līguma 5.3.punkta piemērošanas gadījumā Pašvaldība iesniedz Apsaimniekotājam
paziņojumu par līguma darbības izbeigšanu. Līguma darbība uzskatāma par izbeigtu 60
(sešdesmitajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas, ja līgums tiek lauzts saskaņā ar 5.3.1. vai
5.3.2.apakšpunkta nosacījumiem. Līguma darbība uzskatāma par izbeigtu 180 (simts astoņdesmitajā
dienā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas, ja līgums tiek lauzts saskaņā ar 5.3.3.apakšpunkta
nosacījumiem.”
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto
pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu,
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai pašvaldībām jāizvēlas
komersants, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu
attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, publisko iepirkumu vai publisko un privāto
partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2016.gada 14.aprīlī beidzas 2011.gada 15.aprīlī noslēgtā līguma par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā darbības termiņš, kurš noslēgts ar
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SIA „ZAAO” (iepriekšējais nosaukums – SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”).
SIA „ZAAO” savā 2016.gada 17.februāra vēstulē Nr. 1-25/40 Salacgrīvas novada
pašvaldībai ir izteikusi lūgumu noslēgt jaunu līgumu ar SIA „ZAAO” un apliecinājusi gatavību savā
turpmākajā darbībā tāpat kā līdz šim ievērot normatīvo aktu, izsniegto atļauju un pašvaldības
prasības attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar SIA „ZAAO”, saglabājot līdzšinējo
atkritumu apsaimniekošanas modeli. Lēmums tiek pamatots ar sekojošiem apsvērumiem:
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta septītā
daļa nosaka, ka šā panta sestajā daļā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz
uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem.
Savukārt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu
nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai
sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības
ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus),
b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju
kontrolējošie pasūtītāji,
c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē.
SIA “ZAAO” darbības atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai vairākās
tiesu instancēs ir vērtējusi arī Administratīvā tiesa. 2015.gada 19.jūnija spriedumā lietā
Nr.A420612510, kas stājās spēkā 2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībām, kas ir SIA
“ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, ir tiesisks pamats slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” bez iepirkuma
procedūras piemērošanas.
Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka:
1) SIA „ZAAO” ir pašvaldību dibināta kapitālsabiedrība, kuras dalībnieces ir 28 pašvaldības.
Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
Ziemeļvidzemes reģionā. Salacgrīvas novada pašvaldība ir SIA „ZAAO” kapitāla daļu
īpašniece, un tai pieder sabiedrības 63729 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit
deviņas) kapitāla daļas;
2) Kā to apliecina SIA „ZAAO” savā 2016.gada 17.februāra vēstulē Nr. 1-25/40, tad sabiedrība
89% no ieņēmumiem gūst no darbības to pašvaldību teritorijā, kuras ir tās dalībnieces;
3) Visas pašvaldības, kurām pieder SIA „ZAAO” kapitāla daļas, piedalās sabiedrības pārvaldē
kā sabiedrības kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem ir tiesīgas pieņemt
jebkuru lēmumu, kas atteicas uz sabiedrības darbību, tādējādi tās kopīgi pilnībā kontrolē
SIA „ZAAO”.
Tāpat SIA „ZAAO” savā 2016.gada 17.februāra vēstulē ir apliecinājusi gatavību turpmāko
septiņu gadu laikā attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Ziemeļvidzemes
reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam.
Ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.188 (protokols Nr.5; 34),
pamatojoties uz Ministru kabineta 26.02.2013. sēdes protokollēmumu (protokols Nr.11), pašvaldība
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atzinusi par stratēģiski svarīgu nozari savā teritorijā.
Tādējādi secināms, ka pašvaldības veiktā komercdarbības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
jomā atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
Attiecībā uz maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA „ZAAO” savā 2016.gada
17.februāra vēstulē Nr. 1-25/40 norādījusi, ka SIA „ZAAO” neplāno būtisku maksas par sadzīves
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atkritumu apsaimniekošanu palielināšanu, ja vien netiks veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas
ietekmē maksu veidojošo sadaļu aprēķināšanas principus un apmēru. Lai SIA “ZAAO” arī turpmāk
spētu nodrošināt pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par
pakalpojumu sniegšanas apmēru, gadījumā, kad jaunā līguma darbības laikā tiks palielinātas ar
pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis vai būtiski
pieaugs degvielas izmaksas, SIA „ZAAO” vēlas saglabāt iespēju lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu
radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz
saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju).
Papildus pašvaldība ņem vērā apstākli, ka šobrīd spēkā esošā līguma ar SIA „ZAAO” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu darbības laikā pašvaldība nav saņēmusi pamatotas sūdzības
par SIA „ZAAO” darbību pašvaldības teritorijā, tāpat arī pašvaldības rīcībā nav ziņu par to, ka
Valsts vides dienests būtu izteicis aizrādījumus vai piemērojusi cita veida sankcijas SIA „ZAAO”
par tās darbību.
No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA „ZAAO”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās
autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma vai
publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.pantu, Publisko iepirkumu likuma
3.panta pirmās daļas 7.punktu, SIA „ZAAO” 2016.gada 17.februāra vēstulē Nr. 1-25/40 norādīto,
2016.gada 16.marta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā ar SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr.44103015509, atbilstoši
lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2016.gada
15.aprīli un darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās brīža.
Lēmums Nr.93. Pielikums uz 3 lp. un iesniegums uz 90 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam””
apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2016.gada 26.februāra atzinumu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada
19.maija saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam””, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumu Nr.66
“Par saistošos noteikumus Nr.2 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.maija saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam”” (protokols Nr.2; 1.§).
Lēmums Nr.94. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi” apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās N.Tiesnesis, A.Alsberga, S.Eglīte, I.Balode; izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, kā arī
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.12.2015. vēstuli Nr. 14.181e/10267 “Par saistošajiem noteikumiem nekustamo īpašumu (teritorijas) uzturēšanas jomā”,
2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.95. Pielikumi uz 5 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
15.12.2015. vēstule Nr.17.18-1e/10267 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti,
tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
J.Cīrulis.
Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu
īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības
veicināšanā, ir izveidots Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls. Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt
pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldības darbinieku izglītotību
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības
un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, saskaņā ar 2016.gada
14.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
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komitejas, 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Jānis Cīrulis, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Par tīkla koordinatoru, kurš koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju
ieviešanu pašvaldībā, nozīmēt Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieku
Kristapu Močānu.
3. Par pašvaldības politisko amatpersonu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā nozīmēt
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars
Ķemers.
Lēmums Nr.96.
5. §
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „ Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Līga Apsīte - Salacgrīvas novada domes ainavu
arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.2. Lija Jokste - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.3. Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja;
2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.3.6. Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016” balvu fondu EUR 1600
(viens tūkstotis seši simts euro un 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.97. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
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6. §
Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.98. Pielikums uz 3 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
(debates piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis)
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un LR Satiksmes ministrijas 2016.gada
14.marta rīkojumu Nr.01-03/78 “Par Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai
Salacgrīvas ostas valdē”, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta vietnieci, Nekustamo īpašumu nodaļas
vadītāju Inesi Birziņu Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvi.
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 24.martā.
Lēmums Nr.99. LR Satiksmes ministrijas rīkojuma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
8. §
Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un pamatojoties uz 2016.gada 14.marta
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada domes konsultatīvo Sporta padomi.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.100. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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9. §
Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumu,
saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2016.gada 16.marta
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ilona Balode balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāvu uz diviem gadiem:
1.1. Ilona Balode - Salacgrīvas novada domes pārstāvis;
1.2. Rasma Turka - Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas pārstāvis;
1.3. Sandra Bērziņa - Salacgrīvas vidusskolas pārstāvis;
1.4. Mārīte Sakārne - Liepupes vidusskolas pārstāvis;
1.5. Kristaps Močāns - Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārstāvis;
1.6. Aleksandrs Pavlovskis - Liepupes pagasta biedrību un klubu pārstāvis;
1.7. Mareks Runcis - Ainažu un Ainažu pagasta biedrību un klubu pārstāvis;;
1.8. Kaspars Neimanis - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis;
1.9. Ainārs Šmits - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis.
Lēmums Nr.101.
10. §
Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 99.pantu, ņemot
vērā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 12.02.2016. vēstuli Nr.1-14/61 un Limbažu
novada domes 08.03.2016. vēstuli Nr.4-13.3/16/208, saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā, saskaņā
ar pielikumu.
Lēmums Nr.102. Pielikums uz 5 lp. un iesniegumi uz 14 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2016.gada 7.februāra iesniegumu (reģistrēts
2016.gada 8.martā ar reģ.Nr.3-18/70) un 2016.gada 9.marta iesniegumu (reģistrēts 2016.gada
10.martā ar reģ.Nr.3-18-77), saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
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(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.20 „Par pašvaldības finansējumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”:
Papildināt lēmumu ar 4. punktu sekojošā redakcijā:
„4.Piešķirt papildus finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu programmai “Augstu
sasniegumu sports” 1864.50 euro (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit četri euro 50 euro
cent) dalībai starptautiskās sacensībās, tai skaitā:
4.1. Starptautiskam turnīram futbolā “Vantaa Cup” Helsinkos (Somijā) no 29.jūnija līdz
4.jūlijam – 454.50 euro;
4.2. Starptautiskam turnīram volejbolā “Youth Volleyball Festival” Kapošvarā (Ungārijā) no
15.-25.jūlijam -200.00 euro;
4.3. Starptautiskām sacensībām vieglatlētikā “European Kids Athletics Games” Brno
(Čehijā) no 5.-9.septembrim – 1210.00 euro.”
Lēmums Nr.103. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par “Amberrace swim/run Salacgrīva 2016” nolikuma (regulation) apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt “Amberrace swim/run Salacgrīva 2016” nolikumu (regulation) saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.104. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un, 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr.24 “Par
nolikuma “Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to apmēru”
apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 24.§).
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Lēmums Nr.105. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās
ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru” apstiprināšanu
(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās N.Tiesnesis, J.Cīrulis, A.Zunde; izsakās A.Paegle)
Pamatojoties uz 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un,
2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem
profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.106. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un
to apmēru” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr.25
“Par nolikuma “Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru” apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 25.§).
Lēmums Nr.107. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija
2016” nolikuma apstiprināšanu
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja A.Zundes 2016.gada 18.februāra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/55), saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba
kaija 2016” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.108. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo
grupu festivālam – konkursam „Sudraba kaija 2016”
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz Liepupes tautas nama vadītāja A.Zundes 2016.gada 18.februāra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/55), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi
„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, saskaņā ar
2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas 5.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu
festivālam – konkursa „Sudraba Kaija 2016”, kas norisināsies no 2016.gada 3.jūnija līdz 5.jūnijam
Salacgrīvas novadā:
1.1. 3.jūnijā: Festivāla konkurss Liepupes pagasta tautas namā Duntes „Mežgravās”
plkst.15.00 – 3.00 euro;
1.2. 4.jūnijā: Akustisko instrumentu meistarklases Liepupes tautas namā plkst.12.00 – 3.00
euro;
1.3. 4.jūnijā: Dienas biļete, kas ietver akustiskos koncertus uz divām skatuvēm Liepupes
pilskalnā plkst.16.00 – 12.00 euro;
1.4. 4. jūnijā: Dienas biļete, kas ietver akustiskos koncertus uz divām skatuvēm Liepupes
pilskalnā plkst.16.00 iepriekšpārdošanā līdz 2.06.2016. caur „Biļešu serviss” kasēm un internetā
10.00 euro,
1.5. 4. jūnijā: Dienas biļete, kas ietver akustiskos koncertus uz divām skatuvēm Liepupes
pilskalnā plkst.16.00, Salacgrīvas novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem iepriekšpārdošanā
līdz 15.05.2016. Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā 7.00 euro.
1.6. 5.jūnijā: Akustiskais koncerts Liepupes baznīcā plkst.15.00 – Bezmaksas.
(pret Liepupes baznīcas draudzes organizētajiem ziedojumiem baznīcas fasādes remontam).
Lēmums Nr.109.
18. §
Par dalības maksas noteikšanu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 160. gadadienai
veltītā absolventu salidojumā 2016.gada 24.septembrī
Pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores S.Kukas 2016.gada
8.februārā iesniegumu (reģ.Nr.3-18/52), saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Noteikt dalības maksu 2016.gada 24.septembra rīkotājā Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas 160.gadadienai veltītā absolventu salidojumā EUR 5.00 no katra dalībnieka par
piedalīšanos salidojumā.
Lēmums Nr.110. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, N.Tiesnesis, A.Zunde, L.Jokste; izsakās K.Ķemers,
S.Kacara, D.Lejniece)
Pamatojoties uz 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
N.p.k.
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Noteikt sekojošas maksas par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu
Reņģēdāju festivālā:
Amatniecības izstrādājumu (slotas, koka
karotes, kāti, adījumi, tamborējumi u.c.)
tirdzniecībai
Tirdzniecībai ar pārtikas izstrādājumiem
Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecībai ar daiļamatu meistaru
izstrādājumiem (pinumi, keramika, ādas,
austie izstrādājumi, metāla u.c. materiālu
izstrādājumi), mūzikas ierakstiem, grāmatām,
firmu prezentāciju stendiem, loterijai
Tirdzniecībai, kura nav minēta punktos
1.1.,1.2.
Noteikt sekojošu objektu un laukumu
izmantošanas maksu:
Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Karuseļiem par vienu vienību (maksa 24 h)
Atrakciju stendiem

Mērvienība

Cena
EUR

PVN
21%

Kopā
EUR

1 m2

2.48

0.52

3.00

1 m2

7.44

1.56

9.00

1 m2

8.26

1.74

10.00

1 m2

5.79

1.21

7.00

1 m2

7.44

1.56

9.00

līdz 50
m2
virs 50
m2

35.54

7.46

43.00

70.25

14.75

85.00

70.25
4.13

14.75
0.87

85.00
5.00

2

1m

Lēmums Nr.111.
20. §
Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas
lašu kauss 2016” nolikuma apstiprināšanu
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Nolikums „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes administratīvajā
teritorijā (posms Salaca I)”, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
„Salacgrīvas laša kausa 2016” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgie par sacensību organizēšanu Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.112. Pielikums uz 1 lp. un nolikuma projekta saskaņojumi uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
21. §
Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar
2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” ar projektu „ Zivju resursu aizsardzība Salacas upē”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 15 722,11.
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 15722,11.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 11% apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 1729,43 (viens
tūkstotis divdesmit deviņi eiro, 43 centi).
Lēmums Nr.113.
22. §
Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
izslēgšanu no domes bilances
Ņemot vērā to, ka Valsts zemes dienests ar 2014.gada 25.augusta aktu Nr. 11-11-V1/11
zemes vienību ar kadastra apz. 6660 002 0079 (1,2 ha platībā) iekļāvis rezerves zemes fondā,
saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atzīt zemes vienību “Jaunmurri”, kadastra apzīmējums Nr.6660 002 0079 (1,2 ha platībā),
kā valstij piekritīgu un izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances.
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Lēmums Nr.114.
23. §
Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635” zemes
vienības daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo J.Cīrulis)
Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.
Pašvaldībai, saskaņā ar likuma “Aizsargjoslu likums” 36.panta piekto daļu, ir noteikts
pienākums vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt
pludmalei un ierīkot gājēju celiņus.
Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā, nekustamais īpašums Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas
pagastā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635” ar kadastra Nr.6635 002 0013 ir reģistrēts uz valsts
vārda Zemkopības ministrijas personā Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000238058 un sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6635 002 013, 6672
010 0125 un 6672 007 0423.
2013.gada 22.maijā starp Salacgrīvas novada domi un akciju sabiedrību “Latvijas valsts
meži” ir noslēgta vienošanās par gājēju celiņa ierīkošanu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”
pārvaldīšanā esošajā nekustamajā īpašumā Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā “Salacgrīvas
valsts mežs Nr.6635” (kadastra Nr.6635 002 0013) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6672 007
0423 (995 kv.m. platībā).
Lai pašvaldība varētu nodrošināt likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635”
(kadastra Nr.6635 002 0013) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0423 daļu 995
kv.m. platībā ir nepieciešams pārņemt pašvaldības īpašumā, lai varētu ierīkot, labiekārtot un uzturēt
gājēju celiņu, tādējādi nodrošinot publisku piekļuvi pludmales teritorijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, kā arī 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pārņemt pašvaldības īpašumā Zemkopības ministrijai piederošā nekustamā īpašuma
Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635” (kadastra Nr.6635 002
0013) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0423 daļu 995 kv.m. platībā, saskaņā ar
pielikumu, nodrošinot likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Lēmums Nr.115. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par ielas uzņemšanu bilancē
Salacgrīvas novada domes 2016. gada 11. marta rīkojuma Nr.3-6/40 „Par pamatlīdzekļu,
mazvērtīgā inventāra un krājumu norakstīšanas un novērtēšanas komisiju izveidošanu” 29.punktā
noteiktā komisija, pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu, kā līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa
ieguldījumu iekļauj bilancē, veica uz inventarizācijas brīdi nenovērtēto ceļu posmu apsekošanu.
Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitīta Senču iela Ainažos, kas
atrodas uz zemes ar nosaukumu Senču iela, kadastra numurs 66050020121. Pamatojoties uz
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augstākminētās komisijas 2016.gada 14.marta aktu, ņemot vērā ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārziņa R.Jirgensona 2016.gada 14.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/96) un saskaņā ar 2016.gada
16marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Senču ielas, Ainažos uzņemšanu bilancē kā bezseguma ielu ar sākotnējo
uzskaites vērtību EUR 0.
2. Veikt Senču ielas ar kadastra numuru 66050020121, Ainažos reģistrāciju VAS “Latvijas
Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.116. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.13 “Par cirsmu saimniecībās
“Buki”, “Dzirnas” un “Morīši”, Liepupes pagastā nogabalu nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un cirsmu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
(ziņo I.Bendrāte)
Pamatojoties uz bilancē esošajiem datiem un to, ka cirsmu izsoles īpašumos “Buki”,
“Dzirnas” un “Morīši”, Liepupes pagastā nav notikušas (Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 5.marta protokols Nr.7) un pamatojoties uz 2009.gada
15.decembra MK noteikumu Nr. 1486 punktu Nr.62, kā arī ņemot vērā 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr.13 „Par cirsmu saimniecībās “Buki”, “Dzirnas” un
“Morīši”, Liepupes pagastā nogabalu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
2. Atjaunot kailcirti “Dzirnas”, Liepupes pagastā ar kadastra Nr. 66600110039 Salacgrīvas
novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Lēmums Nr.117.
26. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Klētskalnāji”-1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumu Nr. 418 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Klētskalnāji”-1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
14; 11.§), 2016.gada 18.februāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.5, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē
nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 520 (pieci simti divdesmit euro), saskaņā ar 2016.gada
16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Klētskalnāji”-1,
Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0359 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
EUR 520 (pieci simti divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.118. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā
5, Ainažos pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 201 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 5, Ainažos nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas
kods [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0033
nosacīto cenu Eur 2400 (divi tūkstoši četri simti euro), saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra
Nr. 6605 003 0033 pārdošanu par nosacīto cenu EUR 2400 (divi tūkstoši četri simti euro) un
noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.119. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2”- 1, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 249 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 1, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..] ir
izpildījusi nomaksas pirkuma līguma saistības par dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 1, Ainažu pagastā,
kadastra Nr. 6625 900 0062 un samaksājusi visu 2014.gada 19.augustā noslēgtajā nomaksas
pirkuma līgumā Nr. 9-3/21 noteikto dzīvokļa pirkuma cenu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro),
kā arī saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 1,
Ainažu pagastā kadastra Nr. 6625 900 0062, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto
cenu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro) un īpašuma tiesību pāreju [..], personas kods [..].
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2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.120. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2”-2, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 200 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 2, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..] ir
izpildījusi nomaksas pirkuma līguma saistības par dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 2, Ainažu pagastā,
kadastra Nr. 6625 900 0065 un samaksājusi visu 2014.gada 16.septembrī noslēgtajā nomaksas
pirkuma līgumā Nr. 9-3/26 noteikto dzīvokļa pirkuma cenu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro),
kā arī saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 2,
Ainažu pagastā kadastra Nr. 6625 900 0065, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto
cenu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro) un īpašuma tiesību pāreju [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.121. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma iela 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums Tīruma iela 3, kadastra Nr. 6615 004 0080, sastāv no zemes gabala ar
kadastra apz. 6615 004 0080 (1833 kv.m platībā) un noliktavas ar kadastra apz. 6615 004 0080 001,
kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.267.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2016.gada 24.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.1, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Salacgrīvā, Tīruma iela 3, kadastra Nr. 6615 004 0080.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 10 300 (desmit tūkstoši trīs simti euro), tai skaitā
zemes vērtība 5 300 euro.
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Lēmums Nr.122. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums “Stepes”, kadastra Nr. 6625 002 0304, sastāv no zemes gabala ar
kadastra apz. 6625 002 0304 (0,29 ha platībā) un dzīvojamā mājas ar kadastra apz. 6625 002 0304
001, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000552359.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2016.gada 24.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.1, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Ainažu pagastā, “Stepes”, kadastra Nr. 6625 002 0304.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 1 400 (viens tūkstotis četri simti euro), tai skaitā
zemes vērtība 600 euro.
Lēmums Nr.123. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Zonepes Nr.6” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atkārtotas izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Nekustamais īpašums „Zonepes Nr.6” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0300 sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 41,3 kv.m un 413/5272 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6672
006 0036 001 un 413/5272 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz.6672 006 0036,
kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.923 4.
Ar 2014.gada 29.decembra lēmumu Nr. 469 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Zonepes Nr. 6” – 4, Salacgrīvas pagastā, izsoles atzīšanu par nenotikušu”, dzīvokļa izsole atzīta
par nenotikušu..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums” 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var
pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, 2016.gada 3.martā aktualizēto
nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr.0303/1, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt nekustamā īpašumu Zonepes Nr.6” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0300, Salacgrīvas
pagastā izsoles sākumcenu – EUR 368 (trīs simti sešdesmit astoņi euro).
2.Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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Lēmums Nr.124. Pielikums uz 4 lp. un izziņas par nekustamā īpašuma tirgus vērtību kopija uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
33. §
Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2016.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers)
Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības
nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998. Zemes gabals Pērnavas ielā,
zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai piekritīgs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar 2016.gada
16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu laika posmā no
2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam zemes gabaliem:
1.1. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.3 līdz Nr.11
(pielikums Nr.1);
1.2. Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2
(pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt vienas iznomājamās lēmuma 1.punktā minētās zemes gabala teritorijas nomas tiesību
izsoles sākumcenu trīs dienām EUR 100 (simts euro).
4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Salacgrīvas novada
pašvaldības nodevām.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
6. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.125. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
34. §
Par daļu „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās J.Cīrulis, S.Eglīte; izsakās K.Ķemers, D.Būmane)
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība ir
valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem
ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav
privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir
nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā
esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.
Salacgrīvas novada pašvaldība ir “Jūras piekrastes joslas”, Salacgrīvas pagastā ar kadastra
Nr. 6672 007 0469, zemes vienības kadastra apz. 6672 011 0104 (21,7 ha platībā) valdītāja.
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Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, 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”,
4.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot daļu no zemes gabala „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, ar kadastra apz.
6672 011 0104 (pielikums Nr.1), 1 ha platībā nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu
soli uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu nomas objektam vienam gadam 71,14 EUR.
4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
6. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.126. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
[..]
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka persona ar nepilngadīgo dēlu pašreiz atrodas bez
dzīves vietas, kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu,
17.pantu, saskaņā ar 2016.gada 14.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada
16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese: [..], īres tiesības [..] uz
dzīvojamo telpu [..] 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 1 gads.
5. Atcelt 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 341 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”.
Lēmums Nr.127. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
uz 1 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā īres līguma Nr.8-2.6/62 pagarināšanu pašvaldības īpašumā
[..]
[..]
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 1.3. un saskaņā ar 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], piešķirtās īres tiesības uz dzīvokli
[..] ar kopējo platību 50,9 kv.m.
2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.128. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
37. §
Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Briežu ielā 6,
Salacgrīvā
Ņemot vērā Salacgrīvas novada domē saņemto [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese:
[..], 2016.gada 7.marta iesniegumu (reģistrēts ar reģ. Nr. 3-16.1/174), kurā lūgts slēgt zemes nomas
līgumu par viņai lietošanā bijušo zemi Briežu ielā 6, Salacgrīvā un pamatojoties uz Salacgrīvas
novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr. 407 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētā” 8.punktu un ņemot vērā likuma, "Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums"
26.panta otro, trešo un ceturto daļu, kurās noteikts, ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā
bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas
īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var
atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona
nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu
ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis
zemes nomas tiesības. Ministru kabinets apstiprina pilsētu zemes nomas tipveida līgumu un nosaka
zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību.
Nomas līgums slēdzams saskaņā ar MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” tiesību normām. Noteikumu 1.4. punkts nosaka, ka šo noteikumu normas ir
attiecināmas uz dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves
tiesībām piešķirtajiem zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta
otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, 7.2.punktu, 7.2 punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], par zemes
gabala nomu Briežu ielā 6, Salacgrīvā, kadastra apz. 6615 004 0147 (ar kopējo platību
1280kv.m, 1/2 domājamās daļas apmērā), saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot:
1.1. nomnieks nomas tiesības ieguvis ar 2012.gada 1.janvāri;
1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
1.3. gada zemes nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālā vērtība
zemes gabalam ½ domājamās daļas apmērā, bet ne mazāku kā 30.10.2007. MK
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noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 7.2.punktā
noteikto apbūvēta zemes gabala minimālo nomas maksu;
1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības
nodokli) un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.129. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par zemes gabala daļas “Tammisti”, Ainažu 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 [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 26.februāra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 26.februārī ar reģ. Nr.3-16.1/142) ar
lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienības
(ZV) daļu ar kadastra apz. 6625 002 0222 (8,4ha) “Tammisti”, Ainažu 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 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 7 (septiņiem) gadiem [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no
zemes gabala “Tammisti”, Ainažu pagastā ar kadastra apz.6625 002 0222, 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.130. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
39. §
Par pašvaldības zemes gabalu “Brīvuļi”, Ainažu pagastā, Aizkalna iela 2, Ganību iela 6,
Salacgrīvā, “Melnalkšņi 1” un “Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
lauksaimnieciskai izmantošanai un nomas līgumu slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
Zemes gabals “Brīvuļi”, Ainažu pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0261 (0,4
ha platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un uz pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000526626.
Zemes gabals Aizkalna iela 2, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0114
(20 495 kv.m platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un uz pašvaldības vārda
reģistrēts Salacgrīva pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 805.
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Zemes gabals Ganību iela 6, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0095
(38 918 kv.m platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un uz pašvaldības vārda
reģistrēts Salacgrīva pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 987.
Zemes gabals “Melnalkšņi 1”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 002
0149 (8,8 ha platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un uz pašvaldības vārda
reģistrēts Salacgrīva pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000464605.
Zemes gabals “Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 002
0148 (5,89 ha platībā), ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un uz pašvaldības vārda
reģistrēts Salacgrīva pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000219404.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai un ir brīvi – neiznomāti.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 26.februāra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 26.februārī ar reģ.Nr.3-16.1/142) ar lūgumu
iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes gabalu “Brīvuļi”, Ainažu pagastā.
Salacgrīvas novada domē saņemts z/s “Bebrīši”, VNR 44101037388, juridiskā adrese:
“Bebrīši”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, 2016.gada 29.februāra iesniegums (reģistrēts
2016.gada 29.februārī ar reģ.Nr.3-16.2/ 149) ar lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai
zemes gabalus Aizkalna ielā 2, Salacgrīvā, Ganību ielā 6, Salacgrīvā, “Melnalkšņi 1”, Salacgrīvas
pagastā, “Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas 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” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], zemes gabalu “Brīvuļi”, Ainažu
pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0261 (0,4 ha platībā), saskaņā ar pievienoto
zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1).
2. Iznomāt z/s “Bebrīši”, VRN 44101037388, juridiskā adrese: “Bebrīši”, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads, zemes gabalus:
2.1.Aizkalna iela 2, Salacgrīvā, ar kadastra apz. 6615 003 0114 (20 495 kv.m.
platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.2);
2.2.Ganību iela 6, Salacgrīvā, ar kadastra apz. 6615 006 0095 (38 918 kv.m.
platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.3);
2.3.“Melnalkšņi 1”, Salacgrīvas pagastā, kadastra apz. 6672 002 0149 (8,8 ha
platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4);
2.4. Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā, kadastra apz. 6672 002 0148 (5,89 ha
platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.4).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
4. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.131. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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40. §
Par zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
Zemes gabals Liepupes pagastā, „Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131, zemes vienības
kadastra apz. 6660 012 0131 (3,47 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums
un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000526630.
Saskaņā ar 2016.gada 8.februāra Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/29 “Par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Pārslas” Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā” mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu
apbūves zeme uz mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „ZAĻAIS KURSS”, VNR 40103240431, juridiskā
adrese: Kastaņu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, valdes priekšsēdētājas Ingrīdas Gailītes
2016.gada 29.janvāra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 29.janvārī ar reģ.Nr.3-16.1/74) par zemes
gabala „Pārslas” ar kadastra apz. 6660 012 0131 iznomāšanu izejmateriālu novietošanai.
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” 3.punktu, saskaņā ar 2016. gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „ZAĻAIS KURSS”, VNR 40103240431, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes gabalu „Pārslas”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660
012 0131 (3,47 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1).
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”3.punktā noteikto minimālo nomas maksu zemei, kas tiek
iznomāta ar mērķi - lauksaimniecība.
4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
6. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.
Lēmums Nr.132. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
41. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala “Sienāži”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
Zemes gabals “Sienāži”, kadastra apz. 6660 008 0085 (5,4 ha platībā) ir Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes
lēmumu (protokols Nr.13 § 48).
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 2.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada 2.martā ar reģ. Nr.3-16.1/154) ar lūgumu
iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Liepupes pagastā, “Sienāži”.
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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” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala “Sienāži”
(kadastra apz. 6660 008 0085) 0,9934 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2016.gada 1. augustā un līguma darbības
termiņš ir 5 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
42. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līgumu 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 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 10.februāra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 10.februārī ar reģ. Nr.3-16.1/92) ar lūgumu
iznomāt mazdārziņa vajadzībām daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2015.gada 30.decembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 10.februārī ar reģ. Nr.3-16.1/94) ar
lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 16.februāra iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 26.februārī ar reģ. Nr.3-16.1/140) 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 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala Ezera ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā (kadastra apz. 6660 009 0494) 237 kv.m. platībā (teritorija Nr.
33) bez apbūves tiesībām (pielikums Nr.1).
2. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala Ezera ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā (kadastra apz. 6660 009 0494) 290 kv.m. platībā (teritorija Nr.
29) bez apbūves tiesībām (pielikums Nr.1).
3. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala Ezera ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā (kadastra apz. 6660 009 0494) 356 kv.m. platībā (teritorija Nr.
43) bez apbūves tiesībām (pielikums Nr.1) līdz 2019.gada 31.jūlijam.
4. 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.
5. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa vajadzībām.
6. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2016.gada 1. aprīli un līguma darbības
termiņu 5 gadi (izņemot 3. punktā noteikto).
7. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.134. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
43. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Parka ielā 15, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
Zemes gabals Parka ielā 15, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0046, ir
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 31 223 kv.m platībā, kas uz pašvaldības vārda
reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000003837.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabala daļa paredzēta komercdarījumu objektu apbūvei
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2015.gada
16.oktobra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 12.februārī ar reģ.Nr.3-16.1/99) ar lūgumu iznomāt daļu
pašvaldības zemes gabalu tirdzniecības kioska uzturēšanai
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” 4.punktu un ņemot vērā 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no zemes gabala Parka ielā 15,
Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0046 (200 kv.m platībā), saskaņā ar
pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1), tirdzniecības kioska uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 10% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu mazumtirdzniecības ēku
uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 5 gadi.
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4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.135. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
44. §
Par daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 009
0459 iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
Zemes gabals Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0459 un kopējo
platību 8,8 ha ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs ar 2008.gada 24.septembra
Liepupes pagasta padomes lēmuma (protokols Nr.13 § 47) pielikuma punktu Nr. 98.
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 [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 15.februāra
iesniegums (reģistrēts 2016.gada 15.februārī ar reģ. Nr.3-16.2/106) par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala ar kadastra apz. 6660 009 0459 daļas iznomāšanu 4 ha platībā.
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” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 5 gadiem [..], dzīvesvietas adrese: [..], daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 009 0459 (4ha platībā),
saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu shēmu.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.136. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
45. §
Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), “Roņi”
(kadastra Nr. 66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā darba uzdevuma termiņa pagarināšanu
(ziņo V.Krūze)
Ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 19.marta lēmumu Nr.86 (protokols Nr.3; 25.§)
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra
Nr.66600130026), “Roņi” (kadastra Nr.66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr.66600130025),
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.
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Ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 19.marta lēmumu Nr.87 (protokols Nr. 3; 26.§)
“Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), “Roņi” (kadastra
Nr. 66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
darba uzdevumu” tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei. Lēmums stājies spēkā
2014.gada 24.martā.
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Pils M”, reģ.Nr.47703002196, juridiskā adrese:
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, 2016.gada 16.februāra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 17.februārī ar
reģ. Nr.3-16.1/127) ar lūgumu pagarināt detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], un [..],
personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 9.marta iesniegums (reģistrēts 2016.gada
16.martā ar reģ. Nr. 3-16-192) ar lūgumu pagarināt detālplānojuma darba uzdevuma derīguma
termiņu.
Saskaņā ar 2014. gada 14. oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. punktu
detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un
tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar 2014. gada 14. oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 144. punktu, uz šo
noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt,
ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var
atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas
dienā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 16. marta Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei detālplānojuma
nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra Nr.66600130026), “Roņi” (kadastra
Nr.66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr.66600130025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 23.martam.
2. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas
detālplānojuma izstrādei nekustamajos īpašumos “Roņi” (kadastra Nr. 66600130026),
“Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025), Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā spēkā stāšanās, ievietot to Salacgrīvas novada interneta vietnē,
un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Salacgrīvas interneta
vietnē.
3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 24.martā.
Lēmums Nr.137. Iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam.
46. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.44103034016, juridiskā adrese: Rīgas
iela 16-413, Limbaži, 2016.gada 21.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 7.martā ar reģ. Nr.316.1/172 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un klātpievienoto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66350010037 un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
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ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 31.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2016.gada 16.marta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,49 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1000) – 2,49 ha platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 2,49 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1000) – 2,49 ha platībā.
2.3. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 4,98 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1000) – 4,98 ha platībā.
2.4. Zemes vienībai Nr.4 ar platību 2,49 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1000) – 2,49 ha platībā
Lēmums Nr.138. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
47. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..], personas kods [..],
pilnvarotās personas [..], personas kods [..], 2016.gada 1.marta iesniegumu (reģistrēts 2016.gada
1.martā ar reģ. Nr.13-16.1/153) par nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem [..].
No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 13,2 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību 6,7 ha platībā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslas teritorijā.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumiem [..] 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 daļēji ir
lauksaimnieciskā teritorija, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība lauku teritorijā ir
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noteikta 1 ha, un daļēji meža teritorija, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība nav
noteikta.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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.
LR 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.
LR Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, kas Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes aizsargjoslā, sadalot zemes gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala
platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas
3.punktu, LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības komitejas
atzinumu, sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 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. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.1.1.Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.1.2.Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.1.3.Ar zemes gabala īpašnieku;
2.1.4.Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām;
2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.139. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
48. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
(ziņo I.Cīrule)
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..], personas kods [..],
dzīvesvietas adrese: [..], un nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..], personas kods
[..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 25.februāra iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 25.februārī ar
reģ. Nr. 3-16.1/137) par zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes maiņu, Salacgrīvas novada
dome konstatē, ka:
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Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 5,8 ha, daļēji atrodas Tūjas ciema robežās, daļēji Liepupes
pagasta teritorijā.
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 1194 m2, atrodas Tūjas ciema robežās.
No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] ir paredzēts atdalīt zemes vienību “B” aptuveni 0,0800 ha (800 m2) platībā.
No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] ir paredzēts atdalīt zemes vienību “A” aptuveni 0,0202 ha (202 m2) platībā.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta
2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas
plānojums”, noteiktā atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorijas, kurā no jauna
veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 2500 m2.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves
teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 2500 m2.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes
vienību robežas.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā
ar 2015.gada 16.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka, lai pārkārtotu robežas un veiktu zemes maiņu nekustamajos īpašumos [..], kadastra
Nr.[..], un [..], kadastra Nr.[..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajos īpašumos [..], kadastra Nr.[..], un [..], kadastra
Nr.[..], ir sekojoši nosacījumi:
2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.1.3. Ar zemes gabalu īpašniekiem.
2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata.
2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
2.4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ievērot Limbažu rajona tiesas 2016.gada
25.februāra lēmumu lietā Nr.C21059615/ C-0077/16.
Lēmums Nr.140. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
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49. §
Par zemes vienību apvienošanu īpašumos [..]
(ziņo I.Cīrule)
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], un nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..],
īpašnieka [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 26.februāra
iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada 1.martā ar reģ.Nr.13-14.1.1/36) par
minētajos nekustamajos īpašumos ietilpstošo zemes vienību apvienošanu, Salacgrīvas novada dome
konstatē, ka:
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..].
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..].
Nekustamo īpašumu [..] īpašnieks [..] savā iesniegumā lūdz pievienot nekustamajam
īpašumam [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..],
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..],
apvienojot tās vienā zemes vienībā.
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
savrupmāju apbūves teritorijas.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..], Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana daļēji ir labiekārtotas un
apzaļumotas teritorijas, daļēji ir līnijbūvju teritorijas.
Apvienojamās zemes vienības - ar kadastra apzīmējumu [..] un kadastra apzīmējumu [..] atrodas Vecsalacas ciema teritorijas robežās.
LR Zemes ierīcības likuma 8. panta trešā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts
vietējās pašvaldības lēmums.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Zemes ierīcības likuma 8. panta trešā daļā
noteikto, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu [..], un nekustamā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], apvienojot abas vienā zemes vienībā un iekļaujot to
nekustamā īpašuma [..] sastāvā atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1).
2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi
[..].
3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai mainīt nosaukumu
no [..] uz [..].
Lēmums Nr.141. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
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50. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Duntē
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz Liepupes pagasta Duntes ciema iedzīvotāju priekšlikumu par transporta
kustības ātruma ierobežošanu Liepupes pagasta Duntē, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzstādīt norādījuma ceļa zīmi Nr. 519 “Apdzīvotas vietas sākums” ar ceļa zīmi Nr.521
“Pilsētas vai ciema nosaukums” “Dunte” un norādījuma zīmi Nr.520 “Apdzīvotas vietas
beigas” ar ceļa zīmi Nr.522 “Pilsētas vai ciema nosaukums” “Dunte” uz ceļa Gāršas – Dunte
(pielikums Nr.1).
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts
ceļi”.
Lēmums Nr.142. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
51. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
projekta „Maģistrālā ūdensvada izbūve Liepupes ciema Pārupes ielas pieslēgšanai pie
Liepupes ūdensapgādes sistēmas” realizācijai
(debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu, SIA
“Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2016.gada 3.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/65),
saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Maģistrālā ūdensvada izbūve Liepupes ciema Pārupes ielas pieslēgšanai pie Liepupes
ūdensapgādes sistēmas” realizācijai naudas līdzekļus EUR 22057 (divdesmit divi tūkstoši
piecdesmit septiņi euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par
pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar
pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums Nr.143. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
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52. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz domes enerģētiķa Jāņa Auziņa 2016.gada 4.marta iesniegumu (reģ.Nr.318/66), saskaņā ar 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu
2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā
autotransporta izmantošanu” (ar grozījumiem 28.01.2015 lēmums Nr.19; 18.02.2015. lēmums Nr.78; 19.08.2015.
lēmums Nr.299; 24.09.2015.
Nr.485;27.01.2016.lēmums Nr.4 ):

lēmums

Nr.359;21.10.2015.

lēmums

Nr.

402;

29.12.2015.

lēmums

Mainīt lēmuma 3.punktā noteikto automašīnas WV UP! (enerģētiķis) piešķirto valsts
numuru no JT 9770 uz EX 1291:
Automašīnas marka
WV UP! (enerģētiķis)

Valsts Nr.
EX 1291

Stāvvieta
Smilšu iela 9, Salacgrīva

Lēmums Nr.144. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
53. §
Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē, Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 19..novembra lēmumu Nr.408 “Par dzīvokļa Liepupe 30-5, Liepupē,
Liepupes pagastā renovācijas darbu finansēšanu”, Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Liepupe 30”
iesniegtu un Liepupes pārvaldes pārvaldnieka saskaņotu renovācijas izmaksu tāmi, saskaņā ar
2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Liepupe 30” Salacgrīvas novada domei piederošā
dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 30, dzīvoklis Nr.5 renovācijas izmaksas proporcionāli
Salacgrīvas novada domei piederošā dzīvokļa platībai saskaņā ar biedrības iesniegtu un
Liepupes pārvaldes vadītāja saskaņotu tāmi 6632.63 EUR apmērā.
2. Slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību “Liepupe 30” par dzīvokļa Liepupes pagastā,
Liepupe 30, dzīvoklis Nr.5 renovācijas izmaksu apmaksu atrunājot samaksas kārtību.
Lēmums Nr.145. Tāme uz 1 lp. pievienota protokolam.
54. §
Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2016.gada 27.augustā Ikšķilē
Izskatījusi Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Gunāra Resnā 2016.gada
23.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/157), saskaņā ar 2016.gada 14.marta Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR36

11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas novada politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā
Ikšķilē 2016.gada 27.augustā ar EUR 70.00.
Lēmums Nr.146. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
55. §
Par dāvinājuma pieņemšanu
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka” 2016.gada 1.martā saņēma no [..]
priekšlikumu par [..] īpašumā esoša priekšmeta - lietota biljarda galda nodošanu dāvinājumā.
Dāvināmā biljarda galda vērtība, saskaņā ar 2016.gada 1.marta doto novērtējumu, ir EUR 1100.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Civillikuma
1912.pantu, nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu,
uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 500 (protokols Nr.14; 3.§), 10.punktu, kā arī
saskaņā ar 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt dāvinājumā no [..] lietotu biljarda galdu EUR 1100 vērtībā.
2. Dāvinājumu nodod Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centram “Bāka”.
3. Par lēmuma izpildes atbildīgo noteikt Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Kasparu
Ķemeru.
Lēmums Nr.147.
56. §
Par kredīta ņemšanu autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
(debatēs piedalās A.Alsberga, I.Balode; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2016.gada 10.marta iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/76) un 2016.gada 14.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/94, saskaņā ar 2016.gada
16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju veikšanu, ņemt kredītu autotransporta iegādei
līdz EUR 128’000 (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši euro) no Valsts Kases. Valsts kases
kredīta atmaksas termiņš – 7 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums
– 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2017.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības
budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.148. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
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57. §
Par finansiālu atbalstu jauniešu deju kolektīva „Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīva
“Randiņš” dalībai Starptautiskā festivālā Ungārijā no 2016.gada 2.augusta līdz 9.augustam
Izskatījusi Salacgrīvas novada jauniešu deju kolektīva “Randa” un vidējās paaudzes deju
kolektīva “Randiņš” vadītājas Anitas Gīzes 2016. gada 1.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/63) par
to, ka kolektīvi vēlas piedalīties starptautiskā festivālā Ungārijā, ņemot vērā Salacgrīvas kultūras
nama direktores Pārslas Dzērves un Ainažu kultūras nama vadītājas Solveigas Muciņas
saskaņojumus, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas
mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013.), Salacgrīvas kultūras nama
direktores Pārslas Dzērves 2016.gada 4.marta atzinumu (reģ. Nr.3-18/68), saskaņā ar 2016.gada
14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga Čekaļina, Andris Zunde balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1544 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit četri euro) jauniešu deju kolektīva
“Randa” un EUR 1716 (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit euro) vidējās paaudzes deju
kolektīva “Randiņš” dalībai Starptautiskā festivālā Ungārijā no 2016.gada 2.augusta līdz
9.augustam.
2. Salacgrīvas novada jauniešu deju kolektīvam “Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Randiņš” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.149. Iesniegumi uz 15 lp. pievienoti protokolam.
58. §
Par finansiālu atbalstu jauktam korim „Krasts” un pūtēju ansamblim “All Remember”
dalībai festivālā SHENGEN GENACVALA 2016 Gruzijā no 2016.gada 4.septembra līdz
12.septembrim
Izskatījusi Salacgrīvas novada jauktā kora “Krasts” diriģentes A.Jankovskas un pūtēju ansambļa
“All Remember” vadītāja V.Bogdanoviča 2016. gada 4.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/166) par
to, ka kolektīvi vēlas piedalīties festivālā SHENGEN GENACVALA 2016 Gruzijā, ņemot vērā
Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves un Ainažu kultūras nama vadītājas Solveigas
Muciņas saskaņojumus, kā arī Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 2016.gada
10.marta atzinumu (reģ.Nr.3-18/84), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti
Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013.), saskaņā
ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 6500 (seši tūkstoši pieci simti euro) jauktā kora “Krasts” un EUR 1733 (viens
tūkstotis septiņi simti trīsdesmit trīs euro) pūtēju ansambļa “All Remember” dalībai
festivālā SHENGEN GENACVALA 2016 Gruzijā no 2016.gada 4.septembra līdz
12.septembrim.
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2. Salacgrīvas novada jauktam korim “Krasts” un pūtēju ansamblim “All Remember” ir
pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par
piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.150. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
59. §
Par finansiālu atbalstu Liepupes amatierteātra un Liepupes vīru ansambļa dalībai Štutgartes
latviešu diasporas kultūras dienās no 2016.gada 24.jūnija līdz 26.jūnijam
Izskatījusi Salacgrīvas novada Liepupes tautas nama amatierteātra režisores Ineses Brokas
2016. gada 10.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/83) par to, ka Liepupes amatierteātris un Liepupes
vīru ansamblis vēlas piedalīties Štutgartes latviešu diasporas kultūras dienās no 2016.gada 24.jūnija
līdz 26.jūnijam, ņemot vērā Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves saskaņojumu,
pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un
interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013.), Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas
Dzērves 2016.gada 11.marta atzinumu (reģ. Nr.3-18/86), saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1154 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit četri euro) Liepupes
amatierteātrim un EUR 346 (trīs simti četrdesmit seši euro) Liepupes vīru ansamblim dalībai
Štutgartes latviešu diasporas kultūras dienās no 2016.gada 24.jūnija līdz 26.jūnijam
2. Liepupes amatierteātrim un Liepupes vīru ansamblim ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.151. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
60. §
Par finansiālu atbalstu Jolantas Liepiņas dalībai Hanoveres maratonā Vācijā
(ziņo J.Cīrulis)
Izskatījusi Jolantas Liepiņas 2016.gada 1.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/151),ņemot vērā
Zvejnieku parka pārvaldnieka ieteikumu, pamatojoties uz 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Jolantas Liepiņas dalību Hanoveres maratonā Vācijā ar EUR 306 (trīs simti seši
euro) sedzot maratona dalības maksu un transporta izdevumus.
2. Finansējumu paredzēt Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” budžetā.
Lēmums Nr.152. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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61. §
Par pakāpenisku Liepupes vidusskolas reorganizāciju
(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās S.Eglīte, E.Ādmīdiņš, A.Alsberga, J.Cīrulis, N.Tiesnesis,
S.Šlekone; izsakās A.Paegle, K.Ķemers)
Pamatojoties uz MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī
pārcelti uz nākamo klasi”, saskaņā ar 2016.gada 14.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Eduards Ādmīdiņš balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai saglabātu Salacgrīvas novada vispārizglītojošo skolu vispārējās vidējās izglītības posma
izglītojamo skaitu, 2016./2017. mācību gadā Liepupes vidusskolas 10.klases potenciālos
audzēkņus uzņemt Salacgrīvas vidusskolā, par apmācības vietu nosakot Liepupes vidusskolu.
2. Nodrošināt Liepupes vidusskolas 11. un 12. klašu audzēkņiem iespēju vispārējās vidējās
izglītības programmu apgūt Liepupes vidusskolā.
3. Lēmums piemērojams ar 01.09.2016.
Lēmums Nr.153. Informācija uz 4 lp. pievienota protokolam.
Sēdes vadītāja S.Eglīte lūdz Salacgrīvas vidusskolas direktoru izteikt savu viedokli par
minimālo audzēkņu skaitu 2016./2017. mācību gadā Liepupes vidusskolas 10.klases potenciālo
audzēkņu uzņemšanai Salacgrīvas vidusskolā, par apmācības vietu nosakot Liepupes vidusskolu.
E.Ādmīdiņš ierosina atvērt Salacgrīvas vidusskolas 10.klasi ar apmācības vietu Liepupes
vidusskolā, ja audzēkņu skaits ir ne mazāks kā pieci.
J.Cīrulis izsakās, ka pamatojums minimālā audzēkņu skaita noteikšanai varētu būt – ne mazāk kā
puse no normatīvajos aktos noteiktā minimālā audzēkņu skaita klases atvēršanai.
S.Šlekone izsakās, ka, ņemot vērā potenciālo audzēkņu skaitu nākošajā mācību gadā, 10.klase ar
apmācības vietu Liepupes vidusskolā būtu atverama, ja ir iespējams nodrošināt ar ne mazāk kā
sešiem audzēkņiem.
Sēdes vadītāja S.Eglīte aicina deputātus balsot par priekšlikumu noteikt, ka 2016./2017.
mācību gadā pieci audzēkņi ir minimālais skaits, lai atvērtu Salacgrīvas vidusskolas 10.klasi ar
apmācības vietu Liepupes vidusskolā.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Eduards Ādmīdiņš balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome nolemj noteikt, ka 2016./2017. mācību gadā pieci audzēkņi ir minimālais
skaits, lai atvērtu Salacgrīvas vidusskolas 10.klasi ar apmācības vietu Liepupes vidusskolā.
62. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra
saistošajos noteikumos Nr. B-2 „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 daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti
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balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
17.februāra saistošajos noteikumos Nr.B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 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.154. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
63.Papildus darba kārtības jautājumi:
63.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti,
tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
J.Cīrulis.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2016.gada 18.marta
iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma
daļu no 2016.gada 24.marta līdz 2.aprīlim ieskaitot – vienu kalendāro nedēļu (neieskaitot svētku
dienas).
2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2016.gada 24.marta līdz 2.aprīlim domes priekšsēdētāja
pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei
Eglītei, nosakot atalgojumu 1737,00 euro mēnesī.
Lēmums Nr.155. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
63.2. §
Par daļu zemes gabala „Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, S.Eglīte, J.Cīrulis)
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība ir
valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem
ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav
privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir
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nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā
esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.
Salacgrīvas novada pašvaldība ir “Jūras piekrastes joslas”, Salacgrīvā ar kadastra Nr. 6615
007 0130, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0130 (18 1600 kv.m platībā) valdītāja.
Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, 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”,
4.punktu, saskaņā ar 2016.gada 16.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot daļu no zemes gabala „Jūras piekrastes josla” Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apz. 6615
007 0130, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju no mola 624 m garumā gar jūras
krastu ar kopējo platību 3,64 ha nomas tiesību izsoli uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu nomas objektam vienam gadam 71,14 EUR.
4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
6. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.156. Pielikumi uz 11 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos J.Cīruļa
komandējumu uz Holandi
Ziņo Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis
(komandējuma atskaites kopija uz 6 lp. pievienota protokolam).
Deputātei A.Alsbergai tiek sniegta informācija par viņas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar
civillietas norisi atbrīvotās Liepupes pagasta pārvaldes sekretāres prasībā pret Salacgrīvas novada
domi par atjaunošanu darbā.
Sēdi slēdz plkst. 17:00.

Sēdes vadītāja

____________________________
Skaidrīte Eglīte (29.03.2016.)

____________________________
Inita Hartmane (29.03.2016.)

Sēdes protokolētāja
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