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.7
Salacgrīvā

2016.gada 21.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2017.gadā” apstiprināšanu
3. Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
4. Par Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes sastāva apstiprināšanu
5. Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes Nr.6”- 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Dārza iela 7 – 8, Svētciemā, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldības saimniecības „Vabriči”, Ainažu pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu pilnvarotai personai
13. Par 2012.gada 27.decembrī noslēgtā īres līguma Nr.8-2.6/49 pagarināšanu pašvaldības
īpašumā „Atpūtas” Nr.6, Liepupes pagastā
14. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Pienenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
15. Par zemes gabala “Pietes”, Ainažu pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
16. Par pašvaldības zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
17. Par pašvaldības zemes gabala daļas Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu

18. Par 2011.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/88 Blaumaņa ielā 2, Salacgrīvā
pagarināšanu
19. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
20. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
21. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
22. Par ciema statusa piešķiršanu apdzīvotai vietai Lāņiem Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas
novadā
23. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1/2016
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
28. Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu
29. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvas pagastā
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
31. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2016” laikā no 2016.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam
32. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 7. Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2016.gadā no 29.jūlija līdz 7.augustam
33. Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1.Par grozījumu 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes
pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”
33.2.Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu noteikšanu
33.3. Par finansējuma piešķiršanu autoceļa "Lielurgas-Oltūži" atjaunošanai
34. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
36. Par 10.klases audzēkņu uzņemšanu
Informācija
1.Informācija par Salacgrīvas vidusskolas pedagogu anketēšanas rezultātiem un situāciju
Salacgrīvas vidusskolā
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Anda Alsberga, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs
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,
2

Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Valda
Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada
būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste
Piedalās: Igors Paimetovs (SIA “Limbaži – Taxi”), Eduards Ādmīdiņš
Nepiedalās- Skaidrīte Eglīte (personiski iemesli), Jānis Cīrulis (atvaļinājumā), Sanita Šlekone
(personiski iemesli), Māris Trankalis (personiski iemesli), Andris Zunde (personiski iemesli), Gints
Šmits (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli)
Domes priekšsēdētājs D.Straubergs apsveic Edmundu Birkenbergu ar stāšanos deputāta
amatā.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 35
jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 8
deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
(ziņo V.Neimane; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās V.Neimane)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 15.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.235. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2017.gadā” apstiprināšanu
(ziņo V.Neimane)
Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmās
daļas 1.1, 14, 16 punktiem un 9. panta otro daļu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, 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.8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2017.gadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.236. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 15.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8
deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2015.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.237. Pielikums uz 71 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes sastāva apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes nolikumu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 7 deputāti (Dagnis Straubergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada Tūrisma Padomi šādā sastāvā:
Vārds, uzvārds

Pārstāvētais tūrisma objekts Pārstāvētā tūrisma objekta veids

Gundega Ruciņa

Liepupes muiža

Viesnīca & Restorāns

Ojārs Jūliks

Kapteiņu osta

Atpūtas komplekss & Restorāns

Evija Klēviņa

Vējavas

Brīvdienu māja

Līga Ločmele

Helmi

Viesnīca & Kafejnīca

Sandis Birkenbergs Kraukļi

Viesu nams

Anita Emse

Bērziņi

Viesu nams

Liene Preimane

Vecmuiža

Viesu nams

Juris Zālītis

Klintskalni

Brīvdienu māja

Inga Ādamsone

Rakari

Atpūtas komplekss & Kafejnīca
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2. Kā pašvaldības pārstāvi Tūrisma padomē apstiprināt pašvaldības deputātu un domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli.
Lēmums Nr.238.
5. §
Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95.panta pirmo
un ceturto daļu, Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas Zālītes 2016.gada
9.jūnija iesniegumu Nr.97.2-18/31 (reģ. Nr.3-18/200) un ņemot vērā 2016.gada 15.jūnija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iestāties biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”, saīsināti – DZINDA
(reģ. Nr.40008248596, juridiskā adrese Čiekuru ielā 11-15, Rīgā, LV-1034).
2. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrībā izvirzīt Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Līgu Zālīti (personas kods [..]).
Lēmums Nr.239. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes Nr.6”- 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr. 124 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zonepes Nr.6”- 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā atkārtotas izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols 4; 23.§), 2016.gada 26.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.22, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs Dekaflex
OÜ ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 388 (trīs simti astoņdesmit astoņi
euro), saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zonepes Nr.6”4, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0300 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR
388 (trīs simti astoņdesmit astoņi euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Dekaflex”, reģ.
numurs EE12224101.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.240. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Cīrule)
Nekustamais īpašums Jūrmalas iela 11A, kadastra Nr. 6615 007 0218, sastāv no zemes
gabala ar kadastra apz. 6615 007 0212 (564 kv.m platībā), kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000512267.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, 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 Jūrmalas iela 11A, kadastra Nr. 6615 007 0218 (564 kv.m platībā).
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar tā novērtēšanu.
Lēmums Nr.241.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Dārza iela 7 – 8, Svētciemā, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Nekustamais īpašums Dārza iela 7 - 8, kadastra Nr. 6672 900 0305 sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 27,6 kv.m un 276/3472 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6672
007 0377 001 un 276/3472 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6672 007 0377,
kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.608 8.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2016.gada 1.jūnija pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.7, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, 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
Dārza iela 7 - 8, kadastra Nr. 6672 900 0305, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā.
2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 630 (seši simti trīsdesmit euro).
Lēmums Nr.242. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2015.gada 14.decembrī saņemts [..], personas kods [..],
dzīvesvietas adrese: [..], pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Tūjas iecirknis 4” – 2 atsavināšanas
ierosinājums (reģistrēts ar Nr.3-16.2/862).
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[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniegusi iesniegumu par dzīvokļa „Tūjas iecirknis 4” – 2, kadastra Nr. 6660 900 0364
nodošanu atsavināšanai.
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.
pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī
ņemot vērā Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2016.gada 26.aprīļa protokolu Nr.3 un
noteikto nosacīto cenu nekustamā īpašuma atsavināšanai, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli „Tūjas iecirknis 4” – 2, kadastra Nr. 6660 900 0364.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 580 (pieci simti astoņdesmit
euro).
3. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.243. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. vienošanās uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 10 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par pašvaldības saimniecības „Vabriči”, Ainažu pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu saimniecībā „Vabriči”, kā arī 2016.gada 18.maija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt cirsmas izsoli saimniecībā „Vabriči”, zemes vienības kadastrs apz. 6625 001 0050,
353. kvartāla nogabalos Nr. 34 un 36 sanitārās kailcirtes un nogabalos Nr.2; 4; 5; 6; 25; 31,
7; 18; 19; 36; 42; 43; 44; 45;47 – krājas kopšanas cirtes.
2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt cirsmas nosacīto cenu izsolei.
Cirsmas
Nr.
Nosaukums

Kadastra
apz.

Kvartāla
Nr.

Nogabalu
Nr.

7

Kopējā
platība
ha

Paredzēts
pārdošanai
m3

Cirsmas nosacītā
cena izsolei (bez
PVN) EUR

1.

"Vabriči"

6625
001
0050

353

2; 4; 5; 6;
25; 31, 7;
18; 19;
34; 36;
42; 43;
44; 45; 47

19,51

820

10 130.00

4. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.244. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane, D.Straubergs)
Nekustamais īpašums Ganību ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 008 0014, zemes vienības
kadastra apz.6615 008 0014 ar kopējo platību 49 9010 kv.m ir Salacgrīvas novada pašvaldības
īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000169585.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts tehniskajām teritorijām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot zemes gabala daļas (1,3 ha platībā) Ganību ielā 4, zemes vienības kadastra apz.6615
008 0014 (pielikums Nr.1) nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz nomas
termiņu 30 gadi.
2. Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām – ražošanas objektu celtniecībai.
3. Nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemes gabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma
objektus.
4. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu īpašumam vienam gadam – 71,14 EUR (kas tiek
noteikta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu).

5. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7. Nomas līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir tiesības
vienpusēji lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības:
7.1. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt Salacgrīvas
novada būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu;
7.2.
Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.jūnijam izņemt būvatļauju
ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai;
7.3.
Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.jūnijam izstrādāt pilnu
tehnisko projektu un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
8

Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam uzcelt un nodot
ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves);
8. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ja nomnieks nav izpildījis lēmuma 7.1. vai 7.2. vai 7.3.
vai 7.4. apakšpunkta nosacījumus, iznomātājs ir tiesīgs, vienu mēnesi iepriekš brīdinot,
vienpusēji lauzt nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesības. Ja zemes gabala apbūvē
paredzamo ieguldāmo investīciju apjoms ir EUR 10 000 000 (desmit miljoni euro) un
vairāk, pašvaldība līguma vienpusējas laušanas tiesības var izmantot, ja lēmuma 7.1. vai
7.2. vai 7.3. vai 7.4. apakšpunkta nosacījumu izpildes termiņa nokavējums ir sasniedzis ne
mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus.
9. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
10. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
7.4.

Lēmums Nr.245. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par dzīvojamās mājas Jūras ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu pilnvarotai personai
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā 2016.gada 10.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto dzīvojamās mājas
Salacgrīvā, Jūras ielā 11 pārvaldnieces [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/420) un iesniegumam
pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldnieka apsaimniekošanā,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu,
09.12.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Jūras ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārvaldīšanas
tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai - pārvaldniecei
[..], personas kods [..], parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas un
pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1).
2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldniecei [..] ir pienākums
noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem pakalpojumu
sniedzējiem.
3. Nodot dzīvojamās mājas Jūras ielā 11, Salacgrīvā, pārvaldniecei [..] neizlietoto
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu [..], pēc līguma par
komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.
4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
nodošanas un pieņemšanas akts netiek parakstīts dzīvojamās mājas pilnvarotās personas
vainas dēļ.
5. Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmums Nr.246. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
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13. §
Par 2012.gada 27.decembrī noslēgtā īres līguma Nr.8-2.6/49 pagarināšanu pašvaldības
īpašumā „Atpūtas” Nr.6, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē 2016.gada 7.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/407) par īres līguma pagarināšanu uz pašvaldības dzīvokli
Nr.6 ”Atpūtas” ar kopējo platību 43,3 kv.m, jo persona dzīvojusi un ir deklarēta šajā īpašumā no
2010.gada.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2012.gada
27.decembrī noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-2.6/49, kas iepriekš bijis noslēgts
2010.gada 31.augustā, ir beidzies 2015.gada 30.augustā un persona turpina dzīvot šajā dzīvoklī.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai ir īres parāds un 2015.gada
26.janvārī noslēgta vienošanās Nr. 8-2.6-7 par īres parāda atmaksu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3. un saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 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
“Atpūtas” Nr.6, Liepupes pagastā, ar kopējo platību 43,3 kv.m.
2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laika periodu no līguma termiņa
izbeigšanās, 2015.gada 1.septembra līdz jaunā īres līguma noslēgšanas brīdim.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.247. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Pienenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
Zemes gabals “Pienenes”, Ainažu pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0164
(10 ha platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2016.gada
26.februāra lēmumu Nr. 92.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 1.jūnija iesniegums (reģistrēts 2016.gada 1.jūnijā ar reģ. Nr.3-16.1/394) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu lauksaimnieciskai izmantošanai.
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 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Iznomāt uz 7 (septiņiem) gadiem [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..] zemes
gabalu “Pienenes”, Ainažu pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0164 (10 ha
platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.248. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par zemes gabala “Pietes”, 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 10.maija iesniegums (reģistrēts 2016.gada 10.maijā ar reģ. Nr.3-16.1/346) ar lūgumu
iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību (ZV)
kadastra apz. 6625 003 0194 (2,23ha) “Pietes”, 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 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, 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: [..] zemes
gabalu “Pietes”, Ainažu pagastā ar kadastra apz.6625 003 0194 (2,23 ha platībā), saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.249. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par pašvaldības zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
Zemes gabals “Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0419 ar kopējo platību 2,5 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz pašvaldības
vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000495639.
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Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 16.maija
iesniegums (reģistrēts 2016.gada 16.maijā ar reģ.Nr.3-16.1/360) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa
izmantošanai daļu zemes gabala “Liellapes”, 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 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419, saskaņā ar
pievienoto zemes robežu shēmu 238 kv.m platībā, teritorija Nr.8 (pielikums Nr.1).
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi.
4. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.250. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par pašvaldības zemes gabala daļas Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
Zemes gabals Blaumaņa ielā 8, kadastra apz.6615 006 0156 (12 416 kv.m platībā) ir
Salacgrīvas novada domei piederošs, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000435586.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabala atļautā izmantošana ir sakņu dārzu vajadzībām un 718 kv.m no tie ir
neiznomāti.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], 2016.gada 25.aprīļa iesniegums
(reģistrēts 2016.gada 16.maijā ar reģ. Nr.3-16.2/359) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala
Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā ar kopējo
platību 718 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.1 (pielikums Nr.1).
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
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kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu
izmantošanai.
3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju un tā darbības termiņu 7
gadi.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.251. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par 2011.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/88 Blaumaņa ielā 2, Salacgrīvā
pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], 2016.gada 26.maija iesniegums
(reģ. Nr.3-16.1/387) par 2011.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/88 (ar vienošanos Nr.1, reģ.
Nr. 8-2.1/316) pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Blaumaņa ielā 2, Salacgrīvā (2668
kv.m platībā) ar kadastra apz. 6615 006 0111.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 7 gadiem 2011.gada 10.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/88 par
zemes gabala Blaumaņa ielā 2, Salacgrīvā (2668 kv.m platībā) ar kadastra apz. 6615 006
0111 iznomāšanu.
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 saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem lauksaimnieciskai izmantošanai.
Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas
lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome un likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešķir attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.[..] un tā sastāvā esošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu [..] nosaukumu: [..].
2. Atjaunot īpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz zemes gabalu 2700 m2 platībā
Ainažos, Dārza ielā 11, saskaņā ar zemes robežu plānu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)).
Lēmums Nr.253. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas
lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot īpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz zemes gabalu 32360 m2 platībā
Salacgrīvā, Vidzemes ielā 74, saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu
plānu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)).
Lēmums Nr.254. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas
lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot īpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz zemes gabalu 3257 m2 platībā
Salacgrīvā, Grīvas ielā 18A, saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu
plānu.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē).
Lēmums Nr.255. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par ciema statusa piešķiršanu apdzīvotai vietai Lāņiem Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas
novadā
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides
nepieciešamība un Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6
„Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošajiem bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes
2004.gada 17.decembra saistošiem noteikumiem Nr.42 „Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju
teritorijas plānojums”, kurā paredzēta Lāņu ciema izveide un noteiktas Lāņu ciema robežas, kā arī
ņemot vērā 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8
deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt apdzīvotai vietai Lāņiem Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ciema statusu.
Lēmums Nr.256.
23. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1/2016
Izskatot AS “Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi, reģ. Nr.40003466281,
2016.gada 23.maija iesniegumu (reģ. Nr.3-12/619), klātpievienoto iesniegumu atļaujas saņemšanai
un Valsts vides dienesta 2015.gada 28.augusta derīgo izrakteņu ieguves limitu, Salacgrīvas novada
dome konstatē, ka:
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome 2004.gada 5.maijā ir izdevusi VAS “Latvijas
valsts meži”, reģ. Nr.000346628, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3, kas ir
derīga līdz 2028.gada 7.jūlijam.
AS “Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi, reģ. Nr.40003466281, savā
iesniegumā lūdz izsniegt jaunu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju līdz 2040.gada
27.augustam, kas noteikts derīgo izrakteņu ieguves limitā.
Likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta 5.punkts nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas licenci
vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniedz derīgo izrakteņu ieguvei vai zemes
dzīļu derīgo īpašību izmantošanai — uz laiku līdz 25 gadiem.
LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32.punkts nosaka,
ka licencei vai atļaujai ir šādi pielikumi:
32.1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi (prasības, kuras jāievēro, izmantojot zemes
dzīles).
32.2. licencei ģeoloģiskajai izpētei, licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei – karte vai
plāns, kurā attēlotas licences vai atļaujas adresāta īpašumā vai lietojumā esošo zemesgabalu robežas
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un licences laukuma robeža ar robežpunktiem un kuram pievienota tabula ar robežpunktu
koordinātām (izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos gadījumus).
32.3. licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot pazemes ūdeņus) – dienesta
noteiktais derīgo izrakteņu ieguves limits.
Iepriekš minēto noteikumu 33.punkts nosaka, ka atļauju izsniedz uz laika posmu, kas
noteikts derīgo izrakteņu ieguves limitā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz Likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta 5.punktu un
13.panta 5.punktu, un LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 32. un 33.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu Nr.15 “Par grozījumiem
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 2004.gada 5.maija atļaujā Nr.3” (protokols Nr.1;
15.§).
2. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1/2016 saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.257. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Cīrule)
Izskatījusi SIA „Areal Geo”, reģ. Nr.44103081063, 2016.gada 9.maija iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/339) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un klātpievienoto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 31.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], 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 6,6 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 6,6 ha
platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 6,6 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) ēkām un zemei saglabāt nosaukumu un adresi [..], un zemes
gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 0,7 ha
platībā.
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- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 5,9 ha
platībā.
Lēmums Nr.258. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs)
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..], p.k.[..], 2016.gada 6.jūnija
iesniegumu (reģ. Nr.13-16.2/405) par nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66150030132 sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem [..] un uz tās esošām ēkām.
Nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 8,161 ha (81610 m2) ir paredzēts sadalīt piecās zemes vienībās, atdalot četras zemes
vienības ar platībām aptuveni 3800 m2, 7600 m2, 27000 m2 un 6000 m2.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslas teritorijā, Salacgrīvas pilsētas robežās.
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 ir daļēji
ražošanas teritorija, daļēji tehniskās teritorija un daļēji apzaļumota teritorija, Salacgrīvas pilsētā no
jauna veidojamu zemes vienību minimālā platība ir 1200 m2.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību 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.
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 15.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], 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, zemes un ēku nomniekiem;
2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām;
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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.259. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieka [..], p.k.[..], pilnvarotās
pārstāves un kopīpašnieces [..], p.k.[..], 2016.gada 19.maija iesniegumu (reģ. Nr.13-16.1/369) par
nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
66050010080 un kopējo platību 0,4201 ha (4201 m2).
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] ir paredzēts atdalīt divas zemes vienības
katru ar platību aptuveni 1400 m2.
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, Salacgrīvas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes
2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānu” paredzētā atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorijas, kurā no jauna veidojama
zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 1200 m2.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.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.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā
ar 2016.gada 15.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis
Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 0,4201 ha (4201 m2) divas zemes vienības
katru ar platību aptuveni 1400 m2 saskaņā ar klātpievienoto zemes dalījuma shēmu (pielikums
Nr.1).
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 kopīpašniekiem.
2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
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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.260. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka [..], p.k.[..], un nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] kopīpašnieku
[..], p.k. [..], un [..], p.k.[..], 2016.gada 12.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.13-16.1/264) par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem [..] un [..] un uz tām esošām ēkām un būvēm.
Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..] un uz tās esošām ēkām un būvēm.
No nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un
kopējo platību 1,5183 ha (15183 m2) ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 7840 m2 platībā un
pievienot nekustamajam īpašumam [..]. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas
Vecsalacas ciema robežās.
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
sabiedriskās apbūves teritorija, un daļēji apstādījumu teritorija, jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība Vecsalacas ciema robežās ir 1200 m2.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai un robežu
pārkārtošanai.
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.
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 15.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un pievienotu nekustamajam īpašumam [..], kadastra Nr.[..],
atbilstoši klātpievienotajai 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;
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2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.1.3. Ar zemes gabala kopīpašniekiem;
2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 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.261. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu
(ziņo D.Žibals; debatēs piedalās I.Balode, D.Straubergs, N.Tiesnesis, A.Alsberga; izsakās D.Žibals,
I.Paimetovs, K.Ķemers, D.Lejniece)
Ņemot vērā I.Paimetova komentāru par taksometru kontroles nepieciešamību, lai konstatētu
nereģistrēto uzņēmējdarbību, domes izpilddirektoram K.Ķemeram tiek uzdots nosūtīt aicinājumu
Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts policijai veikt kontroli festivāla Positivus laikā.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Pamatojoties uz Autopārvadājuma likuma 35. panta 1. daļu, saskaņā ar 2016. gada 15. jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem par taksometru stāvvietu izvietojumu Salacgrīvā, atklāti
balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vieglo taksometru stāvvietu ar 50 (piecdesmit) taksometru stāvvietām Ostas ielā 4,
Salacgrīvā laika periodā no 2016. gada 15. jūlija līdz 2016. gada 17. jūlijam (saskaņā ar
pielikumu Nr. 1 “Vieglo taksometru stāvvietas izvietojuma shēma Ostas ielā 4, Salacgrīvā”).
2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr. 543 (Vieglo taksometru stāvvieta).
3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot ceļa zīmju uzstādīšanu ar VAS
“LATVIJAS VALSTS CEĻI”.
4. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.262. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas pagasta iedzīvotāju priekšlikumu (2016.gada 7.jūnija
iesniegums, reģ.Nr.3-16.2/410) par transporta kustības ātruma ierobežošanu un kravas auto kustības
aizliegšanu uz ceļa A3 Vecsalaca – Varži un B1 Pīlāgi - Krastmaļi Salacgrīvā pagastā, saskaņā ar
2016.gada 15.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti
(Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums’’ 6,5t uz ceļa Vecsalaca –
Varži un uz ceļa Pīlāgi – Krastmaļi, saskaņā ar pielikumu.
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.263. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.SomesTiesneses 2016.gada 7.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18-199), noteikumu „Salacgrīvas novada domes
un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 7 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13; 79.§), papildinot
lēmuma 1.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„1.39. keramiskai vāzītei-suvenīram nosakot 2,27 EUR;
1.40. podiņam ar vāku – 5,58 EUR;
1.41. krūkai – 4,96 EUR;
1.42. 6 cm augstai krūzītei – 4,30 EUR;
1.43. krūzei uz kājas – 4,96 EUR;
1.44 mazajai vāzei – 3,72 EUR;
1.45. 0,5 l izmēra alus kausam – 7,44 EUR;
1.46. suvenīrkausiņam – 1,86 EUR;
1.47. salvešu traukam-vāzītei “Paparde” – 2,19;
1.48. sienas šķīvim – 3,31 EUR;
1.49. suvenīrkrūzei – 2,07 EUR;
1.50. svilpavniekam – 5,58 EUR;
1.51. magnētam “Pakavs” – 1,86 EUR;
1.52. vāzei uz kājas ar osām – 7,44 EUR;
1.53. daudzšķautņu krūzei – 3,72 EUR;
1.54. alus kausam – 11,57 EUR;
1.55. lielajai vāzei – 12,40 EUR;
1.56. koniskam kausiņam – 4,96 EUR.”
Lēmums Nr.264. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 6 lp.
pievienoti protokolam.
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31. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2016” laikā no 2016.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas Sanitas Šlekones
2016.gada 19.maija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/187), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada
lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas pasākuma „POSITIVUS 2016” laikā
no 2016.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam (ieskaitot), sekojošā apmērā:
1.1.
I stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 24.00 pers./dienn.
1.2.
II stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 22.00 pers./dienn.
1.3.
Klašu un mācību kabinetu, sporta un aktu zāles,
EUR 7.00 pers./dienn.
garderobes, ēdamzāles, gaiteņu un darba kabinetu
noma
Lēmums Nr.265. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 3 lp.
pievienoti protokolam.
32. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 7. Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2016.gadā no 29.jūlija līdz 7.augustam
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses
2016.gada 10.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/419) par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā
mūzikas fonda rīkotajam 7. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2016.gadā no 29.jūlija līdz
7.augustam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas
apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 7 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2016.gadā no 27.jūlija līdz
7.augustam rīkoto 7. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit
tūkstoši euro).
2. Salacgrīvas klasiskas mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla
fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.266. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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33.Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1. §
Par grozījumu 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo
komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un
51.pantu, 55.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 7 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūnija
lēmumā Nr.279:
Iekļaut Sociālo un veselības jautājumu komitejā deputātu Edmundu Birkenbergu.
Lēmums Nr.267.

33.2. §
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu noteikšanu
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POSITIVUS" 2016.gada 13.jūnija
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/431) par caurlaižu režīma noteikšanu Salacgrīvas pilsētas teritorijā uz
publiskā pasākuma “Positivus” laiku no 2016. gada 13.jūlija plkst. 12.00 līdz 2016.gada 18.jūlija
plkst. 12.00 Pērnavas, Sporta, Čiekuru un Dzeņu ielās, Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra
noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.6., 3.2., 7., 10. punktu,
atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt publiskā pasākuma “Positivus” laikā no 2016.gada 13.jūlija plkst. 12.00 līdz
2016.gada 18.jūlija plkst. 12.00 transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot
caurlaižu režīmu Pērnavas ielā, Sporta ielā, Čiekuru ielā un Dzeņu ielā atbilstoši
pielikumā Nr.1 iezīmētajām ielām un to posmiem.
2. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” ar papildus zīmi Nr. 842
“Pārējā papildinformācija” saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Caurlaižu režīma kārtība tiek noteikta ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektora
rīkojumu.
4. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi”.
5. Lēmums stājas spēkā dienā, kad izsniegta atļauja publiskā pasākuma Positivus rīkošanai.
Lēmums Nr.268. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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33.3. §
Par finansējuma piešķiršanu autoceļa "Lielurgas-Oltūži" atjaunošanai
(ziņo D.Straubergs)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Salacgrīvas
novada domes izpilddirektora K.Ķemera 2016.gada 16.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/222),
lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
18.maija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumus – plānot ieņēmumus EUR 40 107 no valsts
budžeta vētras radīto postījumu novēršanai uz ceļa “Lielurgas – Oltūži”, plānot izdevumus EUR
40 107 vētras radīto postījumu novēršanai uz ceļa “Lielurgas – Oltūži”.
Lēmums Nr.269. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem –
papildus plānojot ieņēmumus EUR 40 107 no valsts budžeta vētras radīto postījumu novēršanai uz
ceļa “Lielurgas – Oltūži” un izdevumus EUR 40 107 vētras radīto postījumu novēršanai uz ceļa
“Lielurgas – Oltūži”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot:
PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2016.gada pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.270. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2016.gada 15.jūnija iesniegumu (reģistrēts
2016.gada 15.jūnijā ar reģ.Nr.3-18/220), saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Finanšu komitejas
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādu grozījumu 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.20 „Par pašvaldības finansējumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā” (ar grozījumiem 23.03.2016.., lēmums Nr.103):
Papildināt lēmumu ar 5. punktu sekojošā redakcijā:
„5.Piešķirt papildus finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu programmai “Augstu
sasniegumu sports” 800.00 euro (astoņi simti euro) Asnātes Kalniņas dalībai Eiropas
jauniešu čempionātā Tbilisi (Gruzijā) no 13.-18.jūlijam.”
Lēmums Nr.271. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par 10.klases audzēkņu uzņemšanu
(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, N.Tiesnesis; izsakās K.Ķemers)
Ņemot vērā to, ka līdz 2016.gada 20.jūnijam Liepupes vidusskolā saņemti četri iesniegumi
par uzņemšanu 10.klasē, un to, ka 2016.gada 23.martā Salacgrīvas novada dome nolēma noteikt, ka
2016./2017.mācību gadā pieci audzēkņi ir minimālais skaits, lai atvēru Salacgrīvas vidusskolas
10.klasi ar apmācības vietu Liepupes vidusskolā, sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus
balsot par lēmumprojektu “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā
Nr.153 “Par pakāpenisku Liepupes vidusskolas reorganizāciju””.
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr.153 “Par
pakāpenisku Liepupes vidusskolas reorganizāciju”
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 7 deputāti (Dagnis Straubergs, Edmunds Birkenbergs,
Ilona Balode, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt
sekojošu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr.153 “Par
pakāpenisku Liepupes vidusskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4; 61.§):
Izslēgt 1.punktu.
Lēmums Nr.272. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1.Informācija par Salacgrīvas vidusskolas pedagogu anketēšanas rezultātiem un situāciju
Salacgrīvas vidusskolā
Ziņo A.Paegle (informācija uz 2 lp. pievienota protokolam); debatēs piedalās N.Tiesnesis,
D.Straubergs; izsakās E.Ādmīdiņš; A.Paegle
Sēdi slēdz plkst. 16:40.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (27.06.2016.)
____________________________
Inita Hartmane (27.06.2016.)

Sēdes protokolētāja
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