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.11
Salacgrīvā

2016.gada 21.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu
5. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumā Nr.85 “Par
pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”
9. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
10. Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
11. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
13. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
14. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
15. Par Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcas telpu nomas maksas apstiprināšanu
iznomāšanai izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai darbiniekiem mācību gada laikā
no 1.septembra līdz 31. maijam
16. Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās telpas
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
18. Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Cilpas”, Liepupes pagastā
nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
19. Par 2015.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/27 īpašumā “Lakači”, Salacgrīvas
pagastā laušanu
1.
2.
3.
4.

20. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Gili”, Liepupes pagastā
21. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..]
22. Par dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr.466 „ Par
zvejas rīku limitu sadali 2016.gadam”
28. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu
rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecībai „UPENIEKI”
29. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam „Tacis-2”
30. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta īstenošanā
31. Par dalību projektā „ Estonian and Latvian entrepreneur’s corporation platform” („Igaunijas
un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”)
32. Par dalību projektā „Water emissions and their reduction in village communities – villages
in Baltic Sea Region as pilots”/VillageWaters (“Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu
kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” /VillageWaters)
33. Par dalību projektā „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia”
(„Pārgājiena maršruts pa Baltijas jūras piekrasti Latvijā – Igaunijā”)
34. Par dalību projektā “Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines
through environmentally responsible tourism route” („Zaļie dzelzceļi – pamesto šaursliežu
dzelzceļa līniju pārveide videi draudzīgā tūrisma maršrutā”)
35. Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
36. Papildus darba kārtības jautājumi:
36.1.Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
36.2.Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2016./2017. gada apkures sezonai
Ainažu pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām
37. Par saistošo noteikumu Nr.B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr. 493 “Par
finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā””
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras iela 11-1, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
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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,
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Liene Some – Tiesnese – Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centra direktore, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja
– galvenā arhitekte, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Kaspars
Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Kristaps Močāns – Sporta un
atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis
Nepiedalās- Aija Kirhenšteine (slimības dēļ), Normunds Tiesnesis (personiski iemesli), Māris
Trankalis (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 38
jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba
kārtību.
1.§
Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 9.augusta Salacgrīvas novada bāriņtiesas vēstuli Nr.1.14/470
(reģ.Nr.3-18/243), saskaņā ar likuma „Bāriņtiesu likums” 9.panta pirmo un trešo daļu, ņemot vērā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2016.gada 2.septembra atzinumu Nr.1-5/2575 “Par
Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbību”, 2016.gada 22.augusta un 12.septembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 24.augusta un 14.septembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.martu par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju (ar pilnas slodzes
darba laiku) ievēlēt Marutu Pirro, personas kods [..], uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Ar 2017.gada 1.martu par Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem
ievēlēt:
2.1. Gintu Jēkabsoni (uz 0,8 slodzes darba laiku), personas kods [..],
2.2. Dinu Bantersoni (uz 0,2 slodzes darba laiku) personas kods [..],
2.3. Ligitu Dambi, personas kods [..],
2.4. Ināru Karlsoni, personas kods [..],
2.5. Daigu Krūzi, personas kods [..].
Lēmums Nr.337. Iesniegums uz 1 lp., Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo
nodarījumu uzskaites nodaļas 2016.gada 29.augusta vēstule Nr.14-10/7680 uz 1 lp. un Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas 2016.gada 2.septembra atzinums Nr.1-5/2575 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
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2. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2016.gada 30.augusta vēstuli Nr.18-1e/6470 “Par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas amatpersonu Salacgrīvas ostas pārvaldes valdē””, saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ārštata padomnieku pašvaldību
jautājumos Egilu Helmani Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi.
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 22.septembrī.
Lēmums Nr.338. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Pamatojoties uz 2016.gada 12.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ izdarīt šādas izmaiņas ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20. aprīļa lēmumu
Nr.193 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva
apstiprināšanu” apstiprinātajā pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā:
1. Izslēgt no Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas tās logopēdi
Edīti Liedeskalniņu.
2. Iecelt par Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēdi Gunu
Tazāni.
3. Izslēgt no Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas protokolisti
Sigitu Kalmaču.
4. Iecelt par Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas protokolisti
Gundegu Puriņu.
Lēmums Nr.339.
4. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, kā arī saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
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Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Domes Uzņēmējdarbības centra vadītājai nodrošināt Salacgrīvas novada pašvaldības
uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva veidošanu trīs mēnešu laikā no nolikuma
apstiprināšanas brīža un turpmāko sadarbību atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības
uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.
3. Līdz jauna Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva
izveidošanai uzņēmējiem ir tiesības sniegt priekšlikumus par uzņēmējdarbības vides
jautājumiem Domes Uzņēmējdarbības centra vadītājai.
4. Domes Informācijas nodaļai nodrošināt informācijas par Salacgrīvas novada pašvaldības
uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu publicēšanu Salacgrīvas novada
ziņās un pašvaldības mājaslapā internetā.
5. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumu
Nr.70 (protokols Nr.2; 5.§) apstiprināto “Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju
konsultatīvās padomes nolikumu”.
Lēmums Nr.340. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo K.Močāns; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšlikumu,
2016.gada 12.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu
Nr.77 (protokols Nr.2; 45.§) apstiprināto nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par
izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”.
Lēmums Nr.341. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas
2016.gada 1.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/284), 2016.gada 12.septembra Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
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Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
No 2015.gada 29.jūlija lēmuma Nr.263. “Par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto
pakalpojumu maksas apstiprināšanu” 1. punkta izslēgt 1.1. un 1.2. apakšpunktus.
Lēmums Nr.342. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas mūzikas skolas direktores K.Borozdinas 2016.gada 6.septembra
iesniegumiem (reģ Nr. 3-18/290 un 3-18/289), saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas
novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”:
1. No pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
[..]

Valsts Nr.
[..]

Īpašnieks
Patapināta mūzikas skolai
(Māris Jēkabsons)

Dīzeļdegviela
Ziemā

Vasarā

7.8

6.9

2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošiem ierakstiem:
Automašīnas marka
[..]

Automašīnas marka
[..]

Valsts Nr.
[..]

Valsts Nr.
[..]

Īpašnieks
Patapināta mūzikas skolai
(Māris Jēkabsons)

Īpašnieks
Patapināta mūzikas skolai
(Maija Švēdenberga)

Dīzeļdegviela
Ziemā

Vasarā

8.1

7.4

Autobenzīns
E-95, A-98
Ziemā
Vasarā
7.9

7.2

Lēmums Nr.343. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumā Nr.85 “Par
pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
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19.punktu, kā arī izmaiņām audzēkņu skaitā izglītības iestādēs, saskaņā ar 2016.gada 12.septembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt 2016.gada 17.februāra lēmumu Nr.85 “Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam
izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs” ar 3.punktu sekojošā redakcijā:
“3. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Salacgrīvas
novada izglītības iestādēs no 2016.gada 1.septembra, saskaņā ar pielikumu Nr.2
“Salacgrīvas novada domes iestāžu 2015.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi,
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
2016.gadā”.
Lēmums Nr.344. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta
saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora 2016.gada 1.septembrī
apstiprināto Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.345. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

10. §
Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora 2016.gada 1.septembrī apstiprināto Liepupes
vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora 2016.gada 1.septembrī apstiprināto Liepupes
vidusskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
Lēmums Nr.346. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

11. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Randa”
vadītāja 2016.gada 1.septembrī
apstiprināto pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.347. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

12. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 206.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja 2016.gada 1.septembrī
apstiprināto pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.348. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

8

13. §
Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora 2016.gada 1.septembrī apstiprināto
Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.349. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora 2016.gada 1.septembrī apstiprināto mākslas
skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.350. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

15. §
Par Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcas telpu nomas maksas apstiprināšanu
iznomāšanai izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai darbiniekiem mācību gada laikā
no 1.septembra līdz 31. maijam
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones
2016.gada
14.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/314), 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 14.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās,
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pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas vidusskolas I. stāva dienesta viesnīcas telpu nomas maksu, telpu
iznomāšanai izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai darbiniekiem mācību gada
laikā no 1.septembra līdz 31.maijam EUR 15.00 mēnesī
2. Noteikt, ka komunālie maksājumi (maksa par elektroenerģijas patēriņu, auksto, karsto
ūdeni, notekūdeņiem un apkuri) izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai
darbiniekiem Salacgrīvas vidusskolas I.stāva dienesta viesnīcas iznomāšanas laikā tiek
veikti pēc Salacgrīvas vidusskolas piestādītā rēķina, saskaņā ar skaitītāju rādījumiem.
3. Izcenojums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.351. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.

16. §
Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās telpas
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pašvaldības īpašums Korģenē, Zītaru ielā 2, kadastra Nr. 6672 005 0216, sastāv no zemes
gabala 2,1353 ha platībā, uz kura atrodas skolas ēka ar kopējo lietderīgo platību 1221,9kv.m, kas
reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000247869.
Ēkā atrodas brīvas, neiznomātas telpas, tai skaitā telpa Nr. 73 otrajā stāvā 20,3 kv.m platībā,
pielikums Nr.1.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma Korģenē, Zītaru ielā 2, kadastra Nr. 6672 005 0216 nomas tiesību
mutisku izsoli uz nedzīvojamo telpu otrajā stāvā Nr.73 20,3 kv.m platībā (pielikums Nr.1)
un apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai Nr.73 otrajā stāvā 20,3 kv.m platībā vienam
mēnesim – 24,64 EUR (divdesmit četri eiro un 64 sant.).
3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā atsevišķi par patērēto
elektroenerģiju, par saviem līdzekļiem uzstādot starp skaitītāju, par ūdeni, uzstādot skaitītāju
un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem, kā
arī likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
5. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
Lēmums Nr.352. Pielikumi uz 8 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, I.Balode, L.Jokste; izsakās
K.Ķemers, D.Būmane)
K.Ķemers informē, ka līdz 2017.gada 10.maijam spēkā ir Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas
līgums ar Salacgrīvas jahtu ostas apsaimniekotāju. Lūdz mainīt sagatavotajā lēmuma projektā
iekļautos termiņus.
D.Straubergs ierosina atbalstīt domes izpilddirektora K.Ķemera lūgumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projektu ar sekojošiem grozījumiem:
1) lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsole”
1.nodaļas “Vispārīgie noteikumi” 1.4.punktu izsakot:
“1.4. Izsole notiek mutiska, kurā notiek nomas maksas vairāksolīšana par izsoles objektu.
Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu un ir izpildījis izsoles noteikumus, tiek atzīts par
izsoles uzvarētāju un iegūst nomas tiesības uz 2 (diviem) gadiem, t.i., no 2017.gada 11.maija līdz
2019.gada 30.aprīlim, ar nosacījumu, ka izsoles objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka
lietošanā, bet katru gadu tiek nodots nomā uz laika periodu no 1.maija līdz 30.septembrim
(2017.gadā – no 11.maija līdz 30.septembrim).”;
2) lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsole”
3.nodaļas “Nomas tiesību pretendenti” 3.5.punkta 3.5.1.apakšpunktu izsakot:
“3.5.1. katru gadu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.maijam (2017.gadā - ne vēlāk kā līdz
17.maijam), jānodrošina nokomplektēta pontona ievietošanu Salacgrīvas ostas akvatorijā pie tam
paredzētās vietas Salacas upes krasta zonā, zemes gabalā Bocmaņu laukums Nr.4 (pielikums Nr.3),
kā arī pontonu izcelšanu no akvatorija, bet ne ātrāk kā pēc kārtējā gada 1.oktobra un ne vēlāk kā
līdz 1.novembrim un tā nodošanu iznomātājam;”;
3) svītrojot lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību
izsole” 3.nodaļas “Nomas tiesību pretendenti” 3.5.punkta 3.5.7.apakšpunktu, attiecīgi mainot pārējo
3.5.punkta apakšpunktu numerāciju;
4) lēmuma projekta pielikuma Nr.2 “Publicējamā informācija par nomas objektu - Salacgrīvas jahtu
ostas aprīkojums” 3.punktu izsakot:
“3.Nomas termiņš – 2 (divi) gadi, t.i., no 2017.gada 11.maija mēneša līdz 2019.gada aprīlim.”;
5) lēmuma projekta pielikuma Nr.2 “Publicējamā informācija par nomas objektu - Salacgrīvas jahtu
ostas aprīkojums” 5.punktu izsakot:
“5.Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās un nomas pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz
2016.gada 17.oktobra plkst. 17.00, Salacgrīvas novada domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr.
64071982.”;
6) lēmuma projekta pielikuma Nr.2 “Publicējamā informācija par nomas objektu - Salacgrīvas jahtu
ostas aprīkojums” 6.punktu izsakot:
“6.Izsole notiks 2016.gada 18. oktobrī plkst.15.00, Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, 106.telpā.”;
7) lēmuma projekta pielikuma Nr.2 “Publicējamā informācija par nomas objektu - Salacgrīvas jahtu
ostas aprīkojums” 9.punktu izsakot:
“9.Ar nomas līguma projektu un izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvas mājas lapā
www.salacgriva.lv, kā arī Salacgrīvas novada domē katru darba dienu līdz 2016. gada 18.oktobra
plkst. 15.00.”;
8) lēmuma projekta pielikuma Nr.3 “Nomas līgums Nr.8-2.5/___” 2.nodaļas “Līguma termiņš”
2.1.punktu izsakot:
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“2.1 Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojums
Nomniekam tiek nodots nomā 2017.gada ______ Līgums ir spēkā līdz 2019.gada __. _________, ar
nosacījumu, ka Jahtu ostas aprīkojums netiek nodots nepārtrauktā Nomnieka lietošanā, bet katru
gadu tiek nodots nomā uz laika periodu no 1.maija līdz 30.septembrim (2017.gadā – no 11.maija
līdz 30.septembrim).”;
9) lēmuma projekta pielikuma Nr.3 “Nomas līgums Nr.8-2.5/___” 3.nodaļas “Norēķinu kārtība”
3.1.punktu izsakot:
“3.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomu
EUR _____ + PVN mēnesī. Nomas maksa maksājama katru gadu par nomas periodu no 1.maija
līdz 30.septembrim. 2017.gadā nomas maksa maksājama par nomas periodu no 11.maija līdz
30.septembrim.”;
10) lēmuma projekta pielikuma Nr.3 “Nomas līgums Nr.8-2.5/___” 5.nodaļas “Nomnieka
pienākumi un tiesības” 5.1.punkta 5.1.6.apakšpunktu izsakot:
“5.1.6.par saviem līdzekļiem nodrošināt Jahtu ostas piestātnes uzturēšanu kārtībā (katru gadu ne
vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.maijam (2017.gadā - ne vēlāk kā līdz 17.maijam), jānodrošina
nokomplektēta pontona ievietošanu Salacgrīvas ostas akvatorijā pie tam paredzētās vietas Salacas
upes krasta zonā, zemes gabalā Bocmaņa laukums 4 (___. pielikums), kā arī pontonu izcelšanu no
akvatorija, bet ne ātrāk kā pēc kārtējā gada 1.oktobra un ne vēlāk kā līdz 1.novembrim un nodošanu
iznomātājam; nepieciešamā remonta veikšanu), atbilstoši sanitārtehniskajām, ugunsdrošības, citām
valsts un pašvaldības noteiktajām prasībām;”;
11) svītrojot lēmuma projekta pielikuma Nr.3 “Nomas līgums Nr.8-2.5/___” 5.nodaļas “Nomnieka
pienākumi un tiesības” 5.1.punkta 5.1.11.apakšpunktu, attiecīgi mainot pārējo 5.1.punkta
apakšpunktu numerāciju.
Pamatojoties 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida
līguma nosacījumiem” 7., 11., 12.punktu, 2.2. nodaļu, 63. punktu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Rīkot kustamās mantas Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma, kas sastāv no pontona tilta
piestātnes (sastāv no 6 ar skrūvju mehānismiem savienotiem pontoniem ar dēļu klājumu,
slēdzamiem vārtiem un tilta, pa kuru nodrošina nokļūšanu uz pontona no krasta), 3
elektrības, ūdens lampas tumbām (Service Pedestals Rollins), kabeļa (H07RN-F4x4 89 m),
14 bojām (12L), 12 ķēdēm (13mm DIN763) un glābšanas riņķa (2,5 kg), turpmāk tekstā –
Jahtu ostas aprīkojums, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Noteikt Jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles sākumcenu vienam mēnesim EUR
57.82.
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto
elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
5. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.353. Pielikumi uz 10 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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18. §
Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Cilpas”, Liepupes pagastā
nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Liepupes pagastā pašvaldības īpašumā “Cilpas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009
0440 zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 62 koki.
2016.gada 18.augustā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža
konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
2016.gada 6.septembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.10, saskaņā ar
2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt nocirstos kokus Liepupes pagastā “Cilpas”, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0440, pārdodot tos par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu EUR 211,00 (divi simti vienpadsmit euro).
Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā.
3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā
internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par
nocirsto koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5
(piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par
nocirsto koku pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.354. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2016.gada 6.septembra sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
19. §
Par 2015.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/27 īpašumā “Lakači”, Salacgrīvas
pagastā laušanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
2015.gada 7.aprīlī ar SIA “UP Group”, reģ. Nr. 40103661511 noslēgts zemes nomas līgums
Nr. 8-2.1/27 (ar vienošanos Nr.1 2016.gada 1.februārī Nr. 8-2.1/30) par pašvaldībai piederoša zemes
gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apz. 6672 007 0522 4,38 ha platībā iznomāšanu
kokapstrādes uzņēmuma būvniecībai.
2015.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/27 5.1.11.punkts paredz, ka SIA „UP
Group” ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam iesniegt saskaņošanai Salacgrīvas novada
domei informāciju par ēkām (būvēm), kādas ir paredzētas izbūvēt uz iznomāta zemesgabala. Ja SIA
„UP Group” neveic iepriekš minētā nosacījuma izpildi, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt nomas
līgumu”. SIA „UP Group” nav iesniedzis saskaņošanai Salacgrīvas novada domei informāciju par
ēkām (būvēm), kādas ir paredzētas izbūvēt uz iznomāta zemesgabala. Atbilstoši zemes nomas
līguma 7.3.3.apakšpunkta nosacījumiem, iznomātājam ir tiesības, vienu mēnesi iepriekš nosūtot
nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja nomnieks nav
izpildījis līguma 5.1.11.punkta nosacījumus.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Civillikuma 1589.pantu, 2015.gada 7.aprīļa
zemes nomas līguma 5.1.11., 7.3.3.apakšpunktu, un saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt ar SIA “UP Group”, reģ. Nr. 40103661511 2015.gada 7.aprīlī noslēgto zemes nomas
līgums Nr. 8-2.1/27 (ar vienošanos Nr.1 2016.gada 1.februārī Nr. 8-2.1/30) par pašvaldībai
piederošaā zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apz. 6672 007 0522 4,38
ha platībā nomu.
2. Nosūtīt SIA „UP Group” rakstisku paziņojumu par nomas līguma vienpusēju laušanu
saskaņā ar nomas līguma 7.3.3.apakšpunkta nosacījumiem.
Lēmums Nr.355.
20. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Gili”, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], 2016.gada 2.septembra iesniegums
(reģ. Nr.3-16.1/626) ar lūgumu piešķirt zemes nomas tiesības Liepupes pagastā uz zemes gabalu
“Gili”, zemes vienības kadastra apz. 6660 010 0068 (3,7 ha platībā).
Uz zemes gabala atrodas [..] piederošas būves – dzīvojamā māja ar kadastra apz. [..], būves
ar kadastra apz. [..], reģistrētas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..].
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu,
30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, saskaņā ar 2016.gada
14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala Liepupes
pagastā „Gili”, kadastra apz. 6660 010 0068 (3,7 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1,
nosakot:
1.1.zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
1.2.zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
Noteikt, ka zemes nomas maksa maksājama no 2016.gada 1.oktobra.
Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.

Lēmums Nr.356. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..]
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] iesniegums (reģ.
2016.gada 31.augustā, Nr. 3-16.2/625) ar lūgumu 2013.gada 2.janvāra dzīvojamo telpu īres līgumu
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Nr. 8-2.6/4 par pašvaldības dzīvokļa īri [..] pārslēgt uz šajā dzīvoklī vienīgo deklarējušos ģimenes
locekli – [..], personas kods [..].
Salacgrīvas pašvaldības dzīvoklis [..] bija izīrēts [..].
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka
„īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes
loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres
līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448, punktu 1.3.,
pamatojoties uz 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [..] (29,77 kv.m platībā) [..], personas kods [..], nosakot īres
maksu par 1 kv.m mēnesī – 0,14 Eur.
2. Noteikt līguma termiņu – uz nenoteiktu laiku.
Lēmums Nr.357. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Ņemot vērā [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 25.jūlija iesniegumu
(reģistrēts 2016.gada 11.augustā ar reģ. Nr. 3-16.1/590) par iepriekš noslēgtā pašvaldības dzīvokļa
[..] īres līguma atjaunošanu, tika konstatēts:
2013.gada 2.janvārī noslēgtais dzīvokļa īres līgums 8-2.6/48, kas iepriekš 2010.gada
11.oktobrī bija noslēgts starp Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas
komunālie pakalpojumi”, kā izīrētāju, un [..], kā īrnieku, ir beidzies.
Dzīvoklī [..] ir deklarējies viens.
Personas turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī. Īres parāds uz 2016.gada 1.septembri sastāda
137,52 EUR. Persona 2016.gadā nav veikusi īres maksājumus.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz
rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot vērā Sociālā dienesta 2016.gada 20.septembra atzinumu
Nr.1.14.1/248 un 2016.gada 20.septembra izziņu Nr.3.1.10/311 par atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, saskaņā ar 2016.gada 12.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] 24,3 kv. m platībā.
2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,14 EUR par vienu kvadrātmetru.
3. Noteikt īres līguma termiņu 1 gads.
Lēmums Nr.358. Iesniegums uz 1 lp., Sociālā dienesta 2016.gada 20.septembra atzinums
Nr.1.14.1/248 un izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Nr.3.1.10/311 uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
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23. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs)
Izskatījusi SIA “Metrum”, reģ. Nr.40003388748, 2016.gada 24.augusta iesniegumu
Nr.460/a/40-2016, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts
ar Nr.3-16.2/615 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], konstatē, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts
atbilstoši 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 saistošajiem noteikumiem Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojums”, kā arī saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada
21.jūnija lēmumu Nr.259 protokols N.7; 25.§.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale piecās zemes vienībās un uz zemes vienību
attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma
apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes gabala sadale ir veikta atbilstoši LR
Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no jauna izveidotajām
zemes vienībām ir paredzēta piekļuve.
Ar zemes ierīcības projektu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] tiek atdalītas četras zemes vienības 0,450 ha, 0,550 ha, 2,800
ha un 0,726 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un ēkas uz tām, veidojot
jaunus nekustamos īpašumus.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” (stājās spēkā 2016.gada 5.augustā) 50.punkts nosaka, ka ja vietējā pašvaldība
ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zemes
ierīkotājs projekta izstrādi pabeidz atbilstoši šiem vai Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar
Zemes ierīcības likumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
13.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, LR Ministru Kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un
31.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2016.gada 14.septembra
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ. Nr.40003388748, zemes ierīkotājas Sandas Kristālas,
sertifikāta Nr. AA000000011, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā
Rīgas iela 22, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66150030132 (zemes vienības
kadastra apzīmējums [..] (zemes dalījuma shēma - pielikumā Nr.1).
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīt četras
zemes vienības 0,450 ha, 0,550 ha, 2,800 ha un 0,726 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik
uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un ēkas uz tām, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3,635 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) un ēkām uz
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tās, saglabāt nosaukumu un adresi [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,450 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2) piešķirt
nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,550 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.3) piešķirt
nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) 0,400 ha platībā un dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas ((NĪLM kods 0501) 0,150 ha platībā.
6. Zemes vienībai 0,550 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.3) piešķirt adresi [..], uz tās esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu [..]
saglabāt adresi [..], bet ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] mainīt adresi no [..] uz adresi [..].
7. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2,800 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.4) piešķirt
nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) 2,500 ha platībā un dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (NĪLM kods 0501) 0,300 ha
platībā.
8. Zemes vienībai 2,800 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.4) piešķirt adresi [..] un uz tās esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
[..] saglabāt adresi [..].
9. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,726 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.5) un ēkām uz
tās piešķirt nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
10. Zemes vienībai 0,726 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.5) piešķirt adresi [..], uz tās esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..]
piešķirt adresi [..], bet ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] mainīt adresi no [..] uz adresi [..].
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses.
Lēmums Nr.359. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
24. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku
[..] 2016.gada 29.augusta iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada
31.augustā un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1-139, un konstatē, ka no nekustamajā īpašumā [..], kadastra
Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 7574 m2 ir
paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 2370 m2 platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
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Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] un uz tām
esošas ēkas.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir savrupmāju
apbūves teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1200 m2.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes
ierīcības likuma” 8.pantu un LR Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11.,
12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 7574 m2 atdalīt
zemes vienību 2370 m2 platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības un uz tās esošām ēkām.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jauna nekustamā
īpašuma izveide no jaunizveidotās zemes vienības un uz tās esošām ēkām.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu 4.punktu.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
5.1.1.
Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
5.1.2.
Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas
atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā.
5.1.3.
Ar zemes gabala kopīpašniekiem.
5.1.4.
Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumu prasībām.
5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai
zemes apgrūtinājumu plāna pamata.
5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.360. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
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25. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..],
kopīpašnieku [..] pilnvarotās personas un kopīpašnieces [..], 2016.gada 29.augusta iesniegumu, kas
saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2016.gada 31.augustā un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1-140, un
konstatē, ka no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 1,3654 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 0,4 ha
platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir daļēji
savrupmāju apbūves teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1200
m2, un daļēji lauksaimnieciskās teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā
platība ir 5000 m2.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes
ierīcības likuma” 8.pantu un LR Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11.,
12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 1,3654 ha
atdalīt zemes vienību 0,4 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jauna nekustamā
īpašuma izveide.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu 4.punktu.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
5.1.1.
Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
5.1.2.
Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas
atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā.
5.1.3.
Ar zemes gabala kopīpašniekiem.
5.1.4.
Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumu prasībām.
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5.1.5. Ar Valsts ieņēmumu dienestu, reģ. Nr.90000069281, pamatojoties uz
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..] noteikto aizliegumu.
5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai
zemes apgrūtinājumu plāna pamata.
5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.361. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..],
kopīpašnieku [..] 2016.gada 26.jūlija iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē
2016.gada 6.septembrī un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1-143, un konstatē, ka no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 21,7
ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 9,5 ha platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai un
veidot divus jaunus nekustamos īpašumus.
Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.438 datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst trīs zemes vienības:
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 21,7 ha;
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 11,4 ha;
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 0,4 ha.
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 Liepupes pagasta
2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas
plānojums”, atļautā izmantošana ir daļēji Lauksaimniecības un lauku apbūves teritorijas, kur no
jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir divi hektāri, un daļēji mežu teritorijas, kur no
jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība nav noteikta.
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 divi hektāri, ja citos normatīvajos aktos zemes
pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
nav noteikta lielāka minimālā platība.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes
ierīcības likuma” 8.pantu un LR Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11.,
12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),
un veidotu jaunus nekustamos īpašumus, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 21,7 ha atdalīt
zemes vienību 9,5 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], un
izveidot otru jaunu nekustamo īpašumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..].
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jaunu nekustamo
īpašumu izveide.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu 4.punktu.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
5.1.1.
Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
5.1.2.
Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas
atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā.
5.1.3.
Ar zemes gabala kopīpašniekiem.
5.1.4.
Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumu prasībām.
5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai
zemes apgrūtinājumu plāna pamata.
5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.362. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr.466 „ Par
zvejas rīku limitu sadali 2016.gadam”
Pamatojoties uz Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecības „BUTE” (reģ. Nr.
44101023037, juridiskā adrese: “Bute”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka [..]
2016.gada 22.augusta iesniegumu “Par Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu”
(reģistrēts 2016.gada 22.augustā ar reģ.Nr.3-36/45), 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 78.punktu, kas nosaka, ka nozvejas apjomu vai zvejas rīku skaitu var samazināt saskaņā ar
iznomātāja un nomnieka vienošanos, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmuma Nr.466 1.1.apakšpunkta
sadaļas „Reņģu stāvvadi” 5.punktu šādā redakcijā:
5. Zv/s ”Bute”
1
2. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra
1.1.apakšpunkta sadaļas „Reņģu stāvvadi” ar 8.punktu šādā redakcijā:
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lēmuma

Nr.466

8.

Zv/s “Salmar”

2

3. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2008.gada 18.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumā Nr.29 un 2016.gada 8.februāra protokolā Nr.10 (reģ.Nr.8-2.2/133), iekļaujot
nosacījumu, ka Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecības „BUTE”,
pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību iznomātāja un nomnieka rakstveida vienošanos,
tiek samazināts piešķirtais zvejas rīku limits par 2 reņģu stāvvadu.
4. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 3.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumā Nr.8-2.2/98 un 2016.gada 13.janvāra protokolā Nr.4 (reģ.Nr.8-2.2/53),
iekļaujot nosacījumu, ka zvejnieku saimniecības „Salmar”, pamatojoties uz rūpnieciskās
zvejas tiesību iznomātāja un nomnieka rakstveida vienošanos, tiek palielināts piešķirtais
zvejas rīku limits par 2 reņģu stāvvadiem.
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.363. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu
rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecībai „UPENIEKI”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku
saimniecības „UPENIEKI” (reģ.Nr.44101018549, juridiskā adrese: “Upenieki”, Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka [..] 2016.gada 3.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/575) ar
lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos Salacas
upē.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku
saimniecībai „UPENIEKI” iesniedzis iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas:
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu; gada ienākuma
deklarācija par 2015.gadu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, saskaņā ar
2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecībai „UPENIEKI”
(reģ.Nr.44101018549, juridiskā adrese: “Upenieki”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads)
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
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,
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papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.364. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam
komersantam „Tacis-2”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Tacis-2”
(reģ.Nr.44102034930, juridiskā adrese: “Marskalniņi”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads)
individuālā komersanta [..] 2016.gada 1.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/576) ar lūgumu izsniegt
speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos Salacas upē.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām individuālais komersants „Tacis-2” iesniedzis
iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta
izziņa par pretendenta nodokļu samaksu; gada ienākuma deklarācija par 2015.gadu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, saskaņā ar
2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem individuālam komersantam „Tacis-2” (reģ.Nr.44102034930,
juridiskā adrese: “Marskalniņi”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.365. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.

30. §
Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta īstenošanā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr. 474 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci”, saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
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1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci” projekta īstenošanā”. Projekta pieteicējs specifiskā atbalsta
ietvaros ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.
2. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, 15 % apmērā valsts budžeta
līdzfinansējums.
3. Projekta realizācija 2017.-2022.gads.
4. Par atbildīgo projekta īstenošanai pašvaldībā noteikt uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju
Dzintru Eizenbergu.
Lēmums Nr.366.

31. §
Par dalību projektā „ Estonian and Latvian entrepreneur’s corporation platform”
(„Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”)
Pamatojoties uz 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmai sagatavotajā projektā
„Estonian and Latvian entrepreneur’s corporation platform” (Igaunijas un Latvijas uzņēmēju
sadarbības platforma) kā Mulgimaa attīstības centra, Igaunijā partnerim.
2. Kopējās projekta izmaksas līdz EUR 30000.00 (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), tai skaitā
Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR 25 500.00
(divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) jeb 85% no kopējām projekta izmaksām un
pašvaldības līdzfinansējums EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) jeb 15%
no kopējām projekta izmaksām.
3. Par atbildīgo projekta īstenošanai pašvaldībā noteikt uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāju Dzintru Eizenbergu.
Lēmums Nr.367.

32. §
Par dalību projektā „Water emissions and their reduction in village communities – villages in
Baltic Sea Region as pilots”/VillageWaters (“Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu
kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” /VillageWaters)
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, E.Birkenbergs)
Pamatojoties uz 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Piedalīties Centrālbaltijas programmas projektā „Water emissions and their reduction in
village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots”/VillageWaters („Ūdens
emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā
pilotteritorijas”/VillageWaters).
2. Salacgrīvas pašvaldības finansējuma daļa EUR 49100 (četrdesmit deviņi tūkstoši viens
simts euro), tai skaitā Centrālbaltijas programmas finansējums EUR 41735 (četrdesmit viens
tūkstotis septiņi simti trīsdesmit pieci euro) jeb 85% no kopējām projekta izmaksām un
pašvaldības līdzfinansējums EUR 7365 (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) jeb
15% no kopējām projekta izmaksām.
3. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt domes izpilddirektoru Kasparu Ķemeru.
Lēmums Nr.368.

33. §
Par dalību projektā „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia”
(„Pārgājiena maršruts pa Baltijas jūras piekrasti Latvijā – Igaunijā”)
(ziņo L.Some-Tiesnese; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmai sagatavotajā projektā
„Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia” (Pārgājiena maršruts pa
Baltijas jūras piekrasti Latvijā – Igaunijā) kā asociācijas “Lauku ceļotājs” sadarbības
partnerim.
2. Kopējā projekta izmaksas EUR 38 038.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit astoņi eiro,
00 centi), tai skaitā Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR
32 332.00 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi eiro, 00 centi) jeb 85% no
kopējām projekta izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums EUR 5706,00 (pieci tūkstoši
septiņi simti seši eiro, 00 centi) jeb 15% no kopējām projekta izmaksām.
3. Par atbildīgo projekta īstenošanai pašvaldībā noteikt Salacgrīvas tūrisma informācijas centra
direktoru.
Lēmums Nr.369.
34. §
Par dalību projektā “Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines
through environmentally responsible tourism route” („Zaļie dzelzceļi – pamesto šaursliežu
dzelzceļa līniju pārveide videi draudzīgā tūrisma maršrutā”)
(ziņo L.Some-Tiesnese; debatēs piedalās J.Cīrulis)
L.Some-Tiesnese informē, ka pēc 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas sēdes ir precizēts
projekta kopējais budžets un attiecināmā finansējuma apmērs. Lūdz mainīt sagatavotajā lēmuma
projektā iekļautās projekta kopējās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.
D.Straubergs ierosina atbalstīt Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.SomesTiesneses lūgumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, izsakot 2.punktu
sekojoši:
“2. Kopējās projekta izmaksas EUR 41850,00 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit
eiro, 00 centi), tai skaitā Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR
35572,50 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi eiro, 50 centi) jeb 85% no kopējām
projekta izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums EUR 6277,50 (seši tūkstoši divi simti
septiņdesmit septiņi eiro, 50 centi) jeb 15% no kopējām projekta izmaksām.”
Pamatojoties uz 2016.gada 14.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmai sagatavotajā projektā
„Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through
environmentally responsible tourism route” (pamestās šaursliežu dzelzceļa līnijas AinažiPāle pārveide videi draudzīgā tūrisma maršrutā) kā Vidzemes Tūrisma Asociācijas
partnerim.
2. Kopējās projekta izmaksas EUR 41850,00 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti
piecdesmit eiro, 00 centi), tai skaitā Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas
finansējums EUR 35572,50 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi eiro, 50
centi) jeb 85% no kopējām projekta izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums EUR 6277,50
(seši tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi eiro, 50 centi) jeb 15% no kopējām projekta
izmaksām.
3. Par atbildīgo projekta īstenošanai pašvaldībā noteikt Salacgrīvas tūrisma informācijas centra
direktoru.
Lēmums Nr.370.
35. §
Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Pamatojoties uz 2016.gada 1.septembra Gori pašvaldības, Gruzijā uzaicinājumu (reģ.Nr.316.2/651), saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9
deputāti (Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu uz Gori pašvaldību
Gruzijā, laika posmā no 2016.gada 30.septembra līdz 3.oktobrim.
2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK
noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
noteiktajā kārtībā.
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3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei
Eglītei.
Lēmums Nr.371. Uzaicinājums uz 1 lp. pievienots protokolam.
36.Papildus darba kārtības jautājumi:
36.1. §
Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2016.gada 16.septembra vēstuli Nr.Nos-1/1 “Par
dalību seminārā “Starptautiskā partnerība ekonomiskai attīstībai (Nākotnes pašvaldības)””
(reģ.Nr.3-11/1065), atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu kā Rīgas plānošanas
reģiona pārstāvi piedalīties seminārā “Starptautiskā partnerība ekonomiskai attīstībai
(Nākotnes pašvaldības)” Londonā un Bristolē (Lielbritānijā) laikā no 2016.gada 26. līdz
29.septembrim.
2. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei.
Lēmums Nr.372. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
36.2. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2016./2017. gada apkures sezonai
Ainažu pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2016./2017.gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai 51.93
EUR/MWh.
2. Noteikt apkures maksu Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 2016./2017.gada apkures sezonā doktorāta
telpās (85,3m2) - 7.17 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWh doktorāta telpās tiek noteikta
Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai piemērojot koeficientu - 0.138.
3. Noteikt apkures maksu 2016./2017.gada apkures sezonā Ainažu bērnudārza PII „Randa” katlu
mājai 55.28 EUR/MWh.
4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
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Lēmums Nr.373. Aprēķini uz 8 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
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”, saskaņā ar
2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-10 triju dienu laikā pēc parakstīšanas 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.374. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
38. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr. 493 “Par
finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā””
(ziņo I.Lazdiņa)
Izskatījusi Uzņēmējdarbība atbalsta centra vadītājas Dzintras Eizenbergas 2016.gada
14.septembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/315), pamatojoties uz Nolikuma „Kārtība, kādā tiek
izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas
apstiprināts 29.12.2015. ar domes lēmumu Nr.492, 4.1.1., 4.1.2., 5.1. un 5.2. punktiem, saskaņā ar
2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 493 “Par finansējuma piešķiršanu
individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā”” ar 6.punktu, sekojošā
redakcijā:
“6. piešķirt papildus finansējumu EUR 490 (četri simti deviņdesmit euro) apmērā no
Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem individuālam atbalsta projektam
“Radīts Salacgrīvas novadā” izstāžu zāles ierīkošanai “
2. Lēmumu Nr.493 “Par finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts
Salacgrīvas novadā”” 1.punktu, izteikt jaunā redakcijā:
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“1.Piešķirt finansējumu EUR 20’000 (divdesmit tūkstoši euro) apmērā no
Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem individuālam atbalsta projektam “Radīts
Salacgrīvas novadā”, tai skaitā:
1.1.EUR 2’351 izstāžu zāles telpu iekārtošanai;
1.2.EUR 7’692 darba algas fonds – izstāžu zāles uzņēmējdarbības konsultantam;
1.3.EUR 3’209 telpu nomas maksai.”
Lēmums Nr.375. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras iela 11-1, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, I.Balode, S.Eglīte; izsakās D.Lejniece)
K.Ķemers informē, ka vēl joprojām dzīvoklī uzturas persona, kura bija solījusi līdz 2016.gada
19.septembrim atbrīvot pašvaldības īpašumu. Lūdz atlikt lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma par
pašvaldības dzīvokļa atbrīvošanu atrisināšanai.
D.Straubergs ierosina atbalstīt domes izpilddirektora K.Ķemera lūgumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome nolemj atlikt jautājumu.
Lēmums Nr.376. Lēmuma projekts uz 5 lp. pievienots protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:15.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (22.09.2016.)

____________________________
Inita Hartmane (22.09.2016.)

Sēdes protokolētāja
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