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.13
Salacgrīvā

2016.gada 19.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
3. Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā
un to apmēru”
4. Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā
un to apmēru”
5. Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem
profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru”
6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.3 „Par
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu”
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Liepupe 6”- 1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
8. Par nocirsto koku īpašumā “Cilpas”, Liepupes pagastā pārdošanu par brīvu cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Sila ielā 32D, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
10. Par nekustamā īpašuma Kāpu ielā 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par piespiedu naudas uzlikšanu
12. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 29.augusta lēmuma Nr.13-12.1-64
grozījumiem
13. Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi”
(kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā darba uzdevuma grozījumiem
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
17. Par 2016.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/43 laušanu

18. Par pašvaldības zemes gabalu Rīgas ielā 7, Tūjā, “Sienāži”, “Liecības 1” un “Liecības 2”,
Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
19. Par zemes gabala Ainažu pilsētā iznomāšanu reklāmas stenda uzstādīšanai
20. Par nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Liepupes pagastā daļas – zemes gabala nomu
21. Par ielas uzņemšanu bilancē
22. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2016./2017.gada apkures sezonai Sporta
ielas 8A katlu mājā
23. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2017.gada kalendāram „Salacgrīva starp
diviem pavasariem”
24. Papildus darba kārtības jautājumi:
24.1.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
24.2.Par saistošo noteikumu Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
24.3.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.352
“Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās
telpas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”
25. Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 7.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-11“Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
26. Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2016” apstiprināšanu
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
28. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
Transporta ielas ūdensvada rekonstrukcijai
29. Par naudas balvas piešķiršanu
Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2016.gada 1.oktobrim
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Andris Zunde, Gints Šmits, Aleksandrs
Rozenšteins, Lija Jokste, 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,
Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada informācijas nodaļas vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada
būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas
plānotāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Maruta Pirro –
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Kristaps Močāns – Sporta un atpūtas kompleksa
“Zvejnieku parks” pārvaldnieks, SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis
Uzaicinātās personas: SIA Ieroči Lāčplēsis KI prokūrists Ilvars Krūze
Nepiedalās deputāti - Māris Trankalis (darba pienākumi), Sanita Šlekone (darba pienākumi), Inga
Čekaļina (personiski iemesli)
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Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 28
jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
D.Lejniece lūdz svītrot lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas novada pašvaldības
nolikums” 12.4.apakšpunktu, attiecīgi mainot pārējo 12.punkta apakšpunktu numerāciju, jo Pilsētas
zemes komisijas darbība izbeigta ar 2016.gada 25.maiju.
D.Straubergs ierosina atbalstīt padomnieces juridiskos jautājumos D.Lejnieces lūgumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
svītrojot lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Saistošie noteikumi Nr.10 “Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums” 12.4.apakšpunktu, attiecīgi mainot pārējo 12.punkta apakšpunktu numerāciju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, un
saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā
ar pielikumu Nr. 1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.382. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs Salacgrīvas novada domes vārdā izsaka pateicību
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Marutai Pirro par ilggadēju un pašaizliedzīgu amata
pienākumu pildīšanu, godprātīgu, priekšzīmīgu un profesionālu darbu, ieguldījumu bāriņtiesas
sistēmas veidošanā, pilnveidošanā un attīstībā.
2. §
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 mākslas skolas direktora I.Klīdzēja 2016.gada 3.oktobra
iesniegumiem (reģ Nr.3-18/336), saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
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novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”:
1. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
VOLKSWAGEN
PASSAT VARIANT

Valsts Nr.
[..]

Īpašnieks
Patapināta mākslas skolai
(Vita Valdmane)

Autobenzīns
E-95, A-98
Ziemā
Vasarā
8,1

7,4

2. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
MERCEDES BENZ A
160

Valsts Nr.
[..]

Dīzeļdegviela

Īpašnieks
Patapināta mākslas skolai
(Arta Balta)

Ziemā

Vasarā

6

5

Lēmums Nr.383. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā
un to apmēru”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties 2016.gada 10.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu
ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.107 (protokols Nr.4; 15.§)
apstiprinātajā nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru”:
Izteikt nolikuma 3.7.punktu sekojošā redakcijā:
“3.7.Mākslinieciskajiem vadītājiem, kas sagatavojuši individuālos izpildītājus vai mākslinieciskos
kolektīvus, kas guvuši sasniegumus starptautiskajos vai valsts mēroga festivālos, konkursos un
skatēs piešķir naudas balvu 100% apmērā no šajos noteikumos noteiktā individuālā izpildītāja vai
mākslinieciskā kolektīva naudas balvas apmēra.”
Lēmums Nr.384.
4. §
Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā
un to apmēru”
Pamatojoties 2016.gada 10.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
4

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu
ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.105 (protokols Nr.4; 13.§)
apstiprinātajā nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru”:
Izteikt nolikuma 3.3.punktu sekojošā redakcijā:
“3.3.Izglītojamā pedagogam par izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, ja
izglītojamie ir ieguvuši godalgotas vietas, piešķir naudas balvu 100% apmērā no izglītojamā naudas
balvas apmēra.”
Lēmums Nr.385.
5. §
Par grozījumu nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem
profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru”
Pamatojoties 2016.gada 10.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu
ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.106 (protokols Nr.4; 14.§)
apstiprinātajā nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās
ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru”:
Izteikt nolikuma 3.3.punktu sekojošā redakcijā:
“3.3.Izglītojamā pedagogam par izglītojamo sagatavošanu valsts konkursiem, ja izglītojamie ir
ieguvuši godalgotas vietas, piešķir naudas balvu 100% apmērā no izglītojamā naudas balvas
apmēra.”
Lēmums Nr.386.
6. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.3 „Par
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekles Egitas Repeles 2016.gada
26.septembra iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/45) par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata un
saskaņā ar likuma „Bāriņtiesu likums” 12.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2016.gada
10.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 20.oktobri atbrīvot Egitu Repeli (personas kods [..]) no Salacgrīvas novada
bāriņtiesas locekļa amata.
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2. No Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma Nr.3 „Par Salacgrīvas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.2; 2.§) izslēgt
2.10.punktu.
Lēmums Nr.387. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Liepupe 6”- 1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 393 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Liepupe 6”- 1, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 13; 26.§),
2016.gada 18.februāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.4, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto
nekustamā īpašuma cenu EUR 1220 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro), saskaņā ar
2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Liepupe 6”- 1,
Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0356 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
EUR 1220 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..],
personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.388. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2016.gada 18.februāra izsoles protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
8. §
Par nocirsto koku īpašumā “Cilpas”, Liepupes pagastā pārdošanu par brīvu cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21. septembra lēmumu Nr.354
(protokols Nr.11; 18.§) „Par kustamās manats – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Cilpas”,
Liepupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”,
2016.gada 3.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.27, ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā nocirsto
koku iegādei SIA “Sarkanozols”, VRN 44103036765 ir samaksājis nocirsto koku nosacīto cenu
EUR 211,00 (divi simti vienpadsmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņā ar 2016.gada
12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - nocirsto koku
pašvaldības īpašumā “Cilpas”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu EUR 211,00 (divi
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simti vienpadsmit euro), papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā
kārtībā, un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Sarkanozols”, VRN 44103036765.
Lēmums Nr.389. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2016.gada 3.oktobra izsoles protokola Nr.27 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Sila ielā 32D, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “BURDEKS”, Reģ. Nr.40103176298, juridiskā
adreses: Marijas iela 15-1, Rīga 2016.gada 21.septembra atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts
2016.gada 26.septembrī ar reģ.Nr. 3-16.1/672) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala
Salacgrīvā, Sila ielā 32D, kadastra Nr. 6615 003 0151, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0163
(688 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.
SIA “BURDEKS”, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
4.panta ceturtās daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanas tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas
atrodas Salacgrīvā, Sila ielā 32D nodošanu atsavināšanai.
Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Sila ielā 32D, kadastra Nr. 6615 003 0151, zemes vienības
kadastra apz. 6615 003 0163, piegul SIA “BURDEKS” īpašumā esošs nekustamais īpašums Selgas
iela 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0145, uz kura īpašuma
tiesības nostiprināts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000436559 un tas ir
vienīgais īpašums, kam piegul pašvaldības zemes gabalam Sila ielā 32D.
Zemes starpgabala Salacgrīvā, Sila ielā 32D, kadastra Nr. 6615 003 0151 īpašumtiesības
nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000427275.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa
zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, piekto daļu, ņemot vērā 2016.gada 29.septembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.11 un saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Sila ielā 32D, kadastra Nr. 6615 003
0151, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0163 (688 kv.m platībā).
2. Apstiprināt zemes starpgabala Salacgrīvā, Sila ielā 32D nosacīto cenu EUR 3400 (trīs
tūkstoši četri simti euro).
3. Apstiprināt zemes starpgabala Salacgrīvā, Sila ielā 32D atsavināšanas paziņojumu, saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.390. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp., iesniegums uz 5 lp. un
nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite uz 13 lp. pievienoti protokolam.
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10. §
Par nekustamā īpašuma Kāpu ielā 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
Pašvaldības nekustamais īpašums, Svētciemā, Kāpu ielā 2, (kadastra Nr. 6672 007 0399),
reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1219, sastāv no zemes gabala 1400
kv.m platībā un lopbarības noliktavas 332,50 kv.m platībā.
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”, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada
12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma, Svētciemā, Kāpu ielā 2, (kadastra Nr. 6672 007 0399), kas sastāv
no zemes gabala 1400,00 kv.m platībā (kadastra numuru 6672 007 0399) un lopbarības
noliktavas 332,50 kv.m platībā nomas tiesību mutisku izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu nomas maksai īpašumam vienam mēnesim –
11,98 EUR (vienpadsmit eiro un 98 centi), tai skaitā telpu nomas maksa mēnesī sastāda
9,65 EUR un zemes nomas maksa mēnesī sastāda 2,33 EUR, kur zemes nomas maksa
noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2 punktā noteiktā minimālā nomas maksa.
3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
5. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.391. Pielikumi uz 5 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par piespiedu naudas uzlikšanu
(ziņo D.Straubergs, I.Cīrule)
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
[..]
Administratīvā procesa likuma 370.pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir desmit
EUR, bet maksimālā – tūkstoš četri simti divdesmit pieci EUR. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti,
līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas
dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis noteiktās
prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu
brīdinājumu.
Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par
piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370.panta ceturtā daļa).
Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz Salacgrīvas
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novada būvvaldes 2016.gada 18.jūlija Lēmumu Nr.13-12.1-54 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu,
bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu [..], p.k.[..],
tiek noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) apmērā. Nosakot piespiedu naudas
apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēkas pieejamība un radītais apdraudējums novada
iedzīvotājiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370.panta
pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. [..], personas kods [..], uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par
Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 18.jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-54 “Par pilnīgi vai
daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu
neizpildi, piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo nekustamo mantu. Piespiedu
naudas samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā
adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva) pamatbudžeta kontā Nr.LV10PARX0002241210033, AS
“Citadeles banka” līdz 2016.gada 1.decembrim.
2. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju izdot atkārtotus izpildrīkojumus par
piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma 13-12.1-54 un Atzinuma Nr.13-13-8 prasību
pilnīgai izpildei.
Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, un var pārsūdzēt tiesā septiņu dienu
laikā no tā spēkā stāšanās (Administratīvā procesa likuma 370.panta piektā un sestā daļa).
Lēmums Nr.392. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 14.jūlija
Atzinuma Nr.13-13-8 par būves pārbaudi kopija uz 4 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada
18.jūlija Lēmuma Nr.13-12.1-54 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju
sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 23.septembra
Atzinuma Nr.13-13-17 par būves pārbaudi kopija uz 7 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes
2016.gada 26.septembra Brīdinājuma par administratīvā akta par piespiedu izpildi Nr.13-15.1.1.197 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 29.augusta lēmuma Nr.13-12.1-64 grozījumiem
(ziņo I.Cīrule)
[..]
Saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
Administratīvā procesa likuma 81.panta 2.daļu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 29.augusta lēmuma Nr.13-12.1-64 “Par
pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”
3.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
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“3. Uzdot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašniekam [..] ēkas ar kadastra apzīmējumiem
[..] sakārtot vai nojaukt, un teritoriju sakārtot līdz 2017.gada 31.janvārim, saskaņojot veicamos
darbus un laika grafiku ar Būvvaldi,
un nekustamā īpašuma [..] kadastra Nr.[..], īpašniekam [..], ēku ar kadastra apzīmējumu [..] sakārtot
vai nojaukt, un teritoriju sakārtot līdz 2017.gada 31.janvārim, saskaņojot veicamos darbus un laika
grafiku ar Būvvaldi.”
Lēmums Nr.393. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada
19.augusta Atzinuma Nr.13-13-14 par būves pārbaudi kopija uz 5 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes
2016.gada 29.augusta Lēmuma Nr.13-12.1-64 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu
bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp. un Iekšlietu ministrijas 2016.gada
15.septembra vēstule Nr.1-89/2235 “Par Salacgrīvas novada būvvaldes 29.08.2016.lēmuma Nr.1312.1.-64 apstrīdēšanu” uz 7 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi”
(kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā darba uzdevuma grozījumiem
(ziņo I.Cīrule, V.Kruze)
Pamatojoties uz nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra
Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
īpašnieku [..] 2016.gada 28.jūlija iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 6.septembrī ar reģ.Nr.3-16/630)
un Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem"
ietilpstošie, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.
12/2008. "Liepupes pagasta teritorijas plānojums" nepieciešams izvērtēt un pamatot nekustamo
īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2”
(kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes robežu pārkārtošanu,
piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.
Atbilstoši 14.10.2014. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.628.
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām,
saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026),
„Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā darba uzdevuma grozījumus (pielikums Nr.1).
Lēmums Nr.394. Pielikums uz 6 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi SIA “Metrum”, reģ. Nr.40003388748, 2016.gada 22.septembra iesniegumu
Nr.496/a/40-2016, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts
ar Nr.3-16.1/675 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 Liepupes pagasta 2008.gada
10

10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums” kā arī
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.185 protokols N.5; 29.§.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale divās zemes vienībās, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] sadale divās zemes vienībās, un uz zemes vienībām 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 atdalīta zemes vienība 15,0 ha, platībā (vairāk vai mazāk,
cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un ēkas uz tām, veidojot jaunu nekustamo īpašumu [..], paliekošajai
zemes vienībai 5,0 ha platībā un ēkām uz tās saglabājot esošo nosaukumu un adresi [..], un no
nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] tiek atdalīta zemes
vienība 15,6 ha, platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), veidojot jaunu
nekustamo īpašumu [..] un no paliekošās zemes vienības 17,5 ha platībā veidojot jaunu nekustamo
īpašumu [..].
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 Attīstības komitejas 2016.gada
12.oktobra atzinumu, Salacgrīvas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ. Nr.40003388748, zemes ierīkotājas Sandas Kristālas,
sertifikāta Nr. AA000000011, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..] (zemes vienību kadastra apzīmējumi [..] un [..]) (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 zemes
vienību 15,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un ēkas uz tās,
veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
3. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīt zemes
vienību 15,6 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas) un ēkas uz tās,
veidojot jaunu nekustamo īpašumu, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu no paliekošās
zemes vienības 17,5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas).
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 15,0 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) un ēkām uz
tās, piešķirt nosaukumu un adresi [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 4,8
ha platībā;
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) –
10,2 ha platībā.
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5. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 5,0 ha platībā (zemes
ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2) un ēkām uz tās
saglabāt nosaukumu un adresi [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 5,0 ha
platībā.
6. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 15,6 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.3) piešķirt
nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 15,6 ha platībā.
7. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 17,5 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.4) piešķirt
nosaukumu [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 17,5 ha platībā.
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.395. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieka
[..], personas kods [..], 2016.gada 3.oktobra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē
2016.gada 3.oktobrī un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1-166, un konstatē, ka iesniegumā īpašnieks lūdz no
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
un kopējo platību 39,7 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 18,0 ha platībā atbilstoši klāt
pievienotajai shēmai.
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir daļēji
lauksaimnieciskās teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1ha, un
daļēji mežu teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1 ha.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes
ierīcības likuma” 8.pantu un 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 12.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
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Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 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. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 39,7 ha atdalīt
zemes vienību 18,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jauna nekustamā
īpašuma izveide.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu 4.punktu.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
5.1.1.
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 īpašnieku.
5.1.4.
Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumu prasībām.
5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai
zemes apgrūtinājumu plāna pamata.
5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.396. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku
[..], 2016.gada 1.oktobra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas
centrā 2016.gada 3.oktobrī un reģistrēts ar Nr.3-16.1/692, konstatē, ka iesniegumā kopīpašnieki
lūdz no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 50,9 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 27,0 ha
platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.728 datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..].
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 teritorija, kur no jauna
veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, un daļēji mežu teritorija, kur no jauna
veidojamas zemes vienības minimālā platība nav noteikta.
Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes
vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai
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lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta
lielāka minimālā platība, bet šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo
būvju apsaimniekošanai.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5.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 12.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 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. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 50,9 ha atdalīt
zemes vienību 27,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale un jauna nekustamā
īpašuma izveide.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu 4.punktu.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir sekojoši
nosacījumi:
5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
5.1.1.
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.397. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par 2016.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/43 laušanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās I.Krūze, K.Ķemers)
Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera
06.10.2016. iesniegums (reģ. Salacgrīvas novada domē 06.10.2016. ar reģ. Nr. 3-18/358) ar lūgumu
Salacgrīvas novada domei lauzt ar SIA Ieroči Lāčplēsis KI 2016.gada 28.aprīlī noslēgto zemes
nomas līgumu Nr. 8-2.1/43, pamatojoties uz nomas līguma 7.3.punkta nosacījumiem un ņemot vērā
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saņemtās sūdzības par Salacgrīvas pludmales apsaimniekotāja darbību un organizēto pasākumu
norisi.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts, ka 2016.gada 28.aprīlī starp Salacgrīvas novada domi, kā iznomātāju, un
SIA Ieroči Lāčplēsis KI (Reģ. Nr. 44103099629, juridiskā adrese: Stacijas iela 23 - 27, Valmiera,
LV-4201) kā nomnieku, noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/43 (turpmāk – Zemes nomas
līgums) par pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Jūras piekrastes josla” Salacgrīvas
pilsētā kadastra apz. 6615 007 0130 daļas - zemes gabala no mola 624 m garumā gar jūras krastu ar
kopējo platību 3,64 ha nomu.
Saskaņā ar Zemes nomas līguma 7.3.punkta nosacījumiem, iznomātājam ir tiesības, nosūtot
nomniekam 6 (sešus) mēnešus iepriekš rakstisku paziņojumu, vienpusēji lauzt nomas līgumu,
neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī
neatlīdzinot nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam. Saskaņā ar Zemes nomas līguma 7.4.
punkta nosacījumiem, 7.3.punktā minētais paziņojums nomniekam tiek, nosūtīts rakstveidā pa
pastu, kā ierakstīts pasta sūtījums uz nomnieka juridisko adresi. Uzskatāms, ka nomnieks ir saņēmis
attiecīgo paziņojumus 7 (septītajā) dienā no dienas, kad paziņojums iesniegts pastā.
Atbilstoši Civillikuma 1589.panta nosacījumiem, vienpusēja atkāpšanās no līguma ir
pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj
likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka
Zemes nomas līgumā ir pielīgta tiesība iznomātājam vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, nosūtot
nomniekam 6 (sešus) mēnešus iepriekš rakstisku paziņojumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2., Civillikuma 1589.pantu, 2016.gada 28.aprīļa Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1./43
7.3.punktu un 7.4.punktu, 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
ar 2017.gada 10.maiju vienpusēji lauzt 2016.gada 28.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr. 82.1/43, kas noslēgts starp SIA Ieroči Lāčplēsis KI (Reģ. Nr. 44103099629, juridiskā adrese: Stacijas
iela 23 - 27, Valmiera, LV-4201), kā nomnieku, un Salacgrīvas novada domi, kā iznomātāju, par
pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Jūras piekrastes josla” Salacgrīvas pilsētā
kadastra apz. 6615 007 0130 daļas - zemes gabala no mola 624 m garumā gar jūras krastu ar kopējo
platību 3,64 ha nomu.
Lēmums Nr.398. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par pašvaldības zemes gabalu Rīgas ielā 7, Tūjā, “Sienāži”, “Liecības 1” un “Liecības 2”,
Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396, zemes vienības kadastra apz. 6660
003 0396 ar kopējo platību 4,8714 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz
pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000496927.
Zemes gabals “Sienāži”, kadastra Nr. 6660 008 0085, zemes vienības kadastra apz. 6660
008 0085 ar kopējo platību 5,4 ha ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padome lēmumu Nr.
13;§48 ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
Zemes gabals “Liecības 1”, kadastra Nr. 6660 009 0563, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0558 ar kopējo platību 3,9 ha ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu
Nr. 13;§48 ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
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Zemes gabals “Liecības 2”, kadastra Nr. 6660 009 0564, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0559 ar kopējo platību 0,7845 ha ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes
lēmumu Nr. 13;§48 ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 9.septembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 12.septembrī ar reģ.Nr.3-16.2/648) ar
lūgumu iznomāt mazdārziņa izmantošanai daļu zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 9.septembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 12.septembrī ar reģ.Nr.3-16.2/649) ar
lūgumu iznomāt mazdārziņa izmantošanai daļu zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2016.gada 14.septembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 16. septembrī ar reģ.Nr.3-16.2/660) ar
lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes gabalus “Sienāži”, “Liecības 1” un
“Liecības 2”, Liepupes pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2. un 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada
12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003
0396, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (98 kv.m platībā, teritorija Nr. 20),
mazdārziņa izmantošanai, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003
0396, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (267 kv.m platībā, teritorija Nr.30),
mazdārziņa izmantošanai, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1.
3. Iznomāt [..], personas kods [..]:
3.1.
daļu no zemes gabala “Sienāži” Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 008 0085,
zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0085, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
0,9ha platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai, pielikums Nr.2.
3.2.
zemes gabalu “Liecības 1” Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0563, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0558, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu 3,9ha
platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai, pielikums Nr.2.
3.3.
zemes gabalu “Liecības 2” Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0564, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0559, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
0,7845 ha platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai, pielikums Nr.2.
4. Noteikt zemes nomas maksu par mazdārziņu izmantošanu gadā 5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās kadastrālās vērtības un 2% apmērā par lauksaimniecības zemes izmantošanu,
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”
punktos Nr. 2 un Nr.3 noteikto minimālo nomas maksu.
5. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.399. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes gabala Ainažu pilsētā iznomāšanu reklāmas stenda uzstādīšanai
(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Bendrāte, D.Būmane)
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu līdz SIA “FRESH ONE” samaksājis parādu.
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Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu līdz SIA “FRESH ONE” samaksājis
pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu parādu.
Lēmums Nr.400. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Liepupes pagastā daļas – zemes gabala nomu
D.Būmane lūdz atlikt jautājumu, jo telefonsarunā no nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Liepupes
pagastā īpašnieces saņēmusi informāciju, ka domei tiks iesniegti papildinājumi zemes gabala nomas
līguma noslēgšanai.
D.Straubergs ierosina atbalstīt nekustamā īpašuma speciālistes D.Būmanes lūgumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu.
Lēmums Nr.401. Lēmuma projekts uz 4 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par ielas uzņemšanu bilancē
(debatēs piedalās A.Alsberga, A.Zunde; izsakās K.Ķemers)
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas 2016.gada 4.augusta
lēmumu Nr.7-18/88 ‘’Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ‘’Starpgabali’’
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu’’ no nekustamā īpašuma ‘’Starpgabali’’ (kadastra Nr.
6660090060) tika atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66600080172, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu, nosakot ielas statusu un piešķirot nosaukumu ‘’Akmeņu iela’’.
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 11.marta rīkojuma Nr.3-6/40 „Par pamatlīdzekļu,
mazvērtīgā inventāra un krājumu norakstīšanas un novērtēšanas komisiju izveidošanu” 29.punktā
noteiktā komisija, pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu, kā līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa
ieguldījumu iekļauj bilancē, veica ceļa posma apsekošanu. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka
pašvaldības bilancē nav uzskaitīta Akmeņu iela, Liepupes pagastā, kas atrodas uz zemes ar
nosaukumu Akmeņu iela, kadastra numurs 66600090060. Pamatojoties uz augstākminētās
komisijas 2016.gada 26.septembra aktu, un 2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Akmeņu ielas, Liepupes pagastā uzņemšanu bilancē kā trīs segumu ielu (akmens
bruģis, asfalts un bezseguma) ar sākotnējo uzskaites vērtību EUR 298,76.
2. Veikt Akmeņu ielas ar kadastra numuru 66600090060 un kadastra apzīmējumu
66600080172, Liepupes pagastā reģistrāciju VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.402. Akta kopija uz 2 lp. pievienota protokolam.
22. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2016./2017.gada apkures sezonai Sporta
ielas 8A katlu mājā
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2016.gada
12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2016./2017.gada apkures sezonā Sporta ielas 8A, Salacgrīvā katlumājai
106.68 EUR/MWh.
2. Noteikt apkures maksu Salacgrīvas vidusskolas dienesta dzīvoklim 2016./2017. mācību gadā
216.18 EUR vai 24.02 EUR mēnesī.
3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.403. Tarifa aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2017.gada kalendāram „Salacgrīva starp
diviem pavasariem”
(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa, I.Tiesnese)
Pamatojoties uz noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr. 134., un ņemot vērā
2016.gada.12.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra „Salacgrīva starp diviem
pavasariem” 2017.gadam tirgošanas cenu EUR 2,48.
2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.404. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
24.Papildus darba kārtības jautājumi:
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24.1. §
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
(ziņo I.Balode, K.Močāns, D.Straubergs, J.Cīrulis)
Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas
treneru Kaspara Močāna un Ulda Močāna 2016.gada 12.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/369),
vieglatlētikas treneres Rasmas Turkas 2016.gada 7.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/364), trenera
Kārļa Ozola 2016.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/373), sportistes Jolantas Liepiņas
2016.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16/690), biedrības “Sporta klubs “Veiksmes””
2016.gada 10.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/370), volejbola treneres Mārītes Sakārnes 2016.gada
11.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/367), burāšanas trenera Kristapa Močāna 2016.gada 13.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/372) un iesniegumiem pievienotos dokumentus par naudas balvu
piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas
balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016.
domes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§), Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta
padomes un sportistu treneru 2016.gada 17.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/347), atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada
30.septembrim: piešķirt naudas balvu
1. [..] Kristeram Briedim par izcīnīto 2. vietu Latvijas Čempionātā burāšanā Laser Standard
olimpiskajā klasē pieaugušajiem.
2. [..] Elvai Paulai Martinsonei par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā volejbolā.
3. [..] Gitai Priedei par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā volejbolā.
4. [..] Beatrisei Sintijai Celmiņai par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā volejbolā.
5. [..] Unai Martai Ozoliņai par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā volejbolā.
6. [..] Asnātei Kalniņai par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā Vieglatlētikā 4X200 stafetes
skrējienā.
7. [..] Solveigai Zeltiņai par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā Vieglatlētikā 400 m/b.
8. [..] Jēkabam Tomsonam par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16 Lodes
grūšanā.
9. [..] Danielai Kalniņai par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16 4 X 100
stafetē.
10. [..] Rendijam Bušam par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16 šķēpa
mešanā.
11. [..] Alisei Smiltei par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 4X165 stafetē.
12. [..] Aleksim Gobam par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 300m.
13. [..] Jolantai Liepiņai par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā 10km distancē.
14. [..] Elizabetei Pavlovskai par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā florbolā virslīgā
sievietēm.
15. [..] Kasparam Tīkleniekam par izcīnīto 2 vietu Eiropas čempionātā U-23 smaiļošanā 200m.
16. [..] Agnijai Bērziņai par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā kanoe airēšanā 500m.
17. [..] Samantai Ganiņai par izcīnīto 3 vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 500m.
18. [..] Anetei Neretniecei par izcīnīto 3 vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 500m.
19. [..] Sandijai Megi par izcīnīto 3.vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 500m.
20. [..] Līgai Kariņai par izcīnīto 3 vietu Latvijas junioru čempionātā kanoe airēšanā 200m.
21. [..] Kristiānam Kacaram par izcīnīto 2 vietu Latvijas čempionātā kanoe airēšanā 4X200m.
22. [..] Naurim Tomsonam par izcīnīto 3 vietu Latvijas junioru čempionātā smaiļošanā 500m.
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23. [..] Aigaram Cīrulim par izcīnīto 3 vietu Latvijas junioru čempionātā smaiļošanā 500m.
24. [..] Mārim Bergšteinam par izcīnīto 4 vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 1000m.
25. [..] Dāvim Melnalksnim par izcīnīto 3 vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 200m.
26. [..] Klāvam Norenbergam par izcīnīto 2. vietu Eiropas čempionātā dambretē.
27. [..] Kristeram Lapiņam par izcīnīto 2. vietu Eiropas čempionātā dambretē.
28. [..] Elizabetei Norenbergai par izcīnīto 3. vietu Eiropas čempionātā komandām dambretē.
29. [..] Sintijai Malofejai par izcīnīto 3. vietu Eiropas čempionātā komandām dambretē.
30. [..] Kristapam Matvejam par izcīnīto 3. vietu Eiropas čempionātā komandām dambretē.
31. [..] Marekam Andreisonam par izcīnīto 3. vietu Eiropas čempionātā komandām dambretē.
32. [..] Paulai Gūtmanei par izcīnīto 1. vietu Latvijas Čempionātā dambretē.
33. [..] Jekaterinai Krasovskai par izcīnīto 2. vietu Latvijas Čempionātā dambretē.
34. [..] Artūram Finogenovam par izcīnīto 1. vietu Latvijas Čempionātā dambretē.
35. [..] Elvim Liepiņam par izcīnīto 3. vietu Latvijas Čempionātā dambretē.
36. [..] Mārcim Magonem par izcīnīto 1. vietu Latvijas kadetu komandu Čempionātā dambretē.
37. [..] Aijai Gūtmanei par izcīnīto 1. vietu Latvijas kadetu komandu Čempionātā dambretē.
38. [..] Rodrigo Jugans par izcīnīto 1. vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
39. [..] Ilvaram Dubultam par izcīnīto 1. vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
40. [..] Otomāram Gaigalam par izcīnīto 2. vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
41. [..] Evitai Lindenbergai par izcīnīto 2. vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
42. [..] Taīdai Kalniņai par izcīnīto 2. vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
43. [..] trenerim Kārlim Ozolam par audzēkņa augstāko sasniegumu - 2.vieta Eiropas
čempionātā dambretē.
44. [..] trenerim Kārlim Treijam par audzēkņa augstāko sasniegumu- 3.vieta Eiropas čempionātā
dambretē.
45. [..] trenerim Kristapam Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu – 2. vietu Latvijas
čempionātā burāšanā.
46. [..] trenerim Kasparam Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu - 2 vietu Eiropas
čempionātā U-23 smaiļošanā
47. [..] trenerim Uldim Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu -3 vietu Latvijas
olimpiādē smaiļošanā
48. [..] trenerim Mārītei Sakārnei par audzēkņa augstāko sasniegumu - 3. vietu Latvijas
Jaunatnes čempionātā volejbolā.
49. [..] trenerim Rasmai Turkai par audzēkņa augstāko sasniegumu - 2. vietu Latvijas
čempionātā Vieglatlētikā
Lēmums Nr.405. Iesniegumi uz 46 lp. pievienoti protokolam.
24.2. §
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ņemot vērā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.12.2015. vēstuli Nr. 14.18-1e/10267 “Par
saistošajiem noteikumiem nekustamo īpašumu (teritorijas) uzturēšanas jomā” un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 09.06.2016. vēstuli Nr.18-6/4337 “Par saistošajiem
noteikumiem” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldības departamenta
13.10.2016. vēstuli par saistošo noteikumu projekta saskaņojumu (reģ.Nr.3-11/1147), atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
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Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.406. Pielikumi uz 4 lp., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2016.gada 15.decembra vēstule Nr.17.18-1e/10267 “Par saistošajiem noteikumiem nekustamo
īpašumu (teritorijas) uzturēšanas jomā” uz 1 lp., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2016.gada 9.jūnija vēstule Nr.18-6/4337 “Par saistošajiem noteikumiem” uz 1 lp. un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldības departamenta 2016.gada
13.oktobra vēstule par saistošo noteikumu projekta saskaņojumu uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24.3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.352
“Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās
telpas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs)
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”, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada
dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu
Nr. 352 “Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās telpas
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātajā pielikumā Nr. 2 “Nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā
Nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi):
1. Izteikt Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:
“6.2. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti 2 (divu) darba dienu laikā pēc Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija lēmuma pieņemšanas par izsoles rezultātu
apstiprināšanas, un tie tiek publicēti Salacgrīvas novada mājas lapā www.salacgriva.lv.”
2.Izteikt Izsoles noteikumu 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.3. Izsoles rezultātus apstiprina Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisija.”
3. Izslēgt Izsoles noteikumu 8.4.apakšpunktu.
4. Izteikt Izsoles noteikumu 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija lēmuma pieņemšanas par
izsoles rezultātu apstiprināšanas, jānoslēdz nomas līgums saskaņā ar 2016.gada 21.septembra
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.352 Par nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē,
Salacgrīvas pagastā nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 16.§) apstiprinātā nomas līguma projekta
nosacījumiem.”
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Lēmums Nr.407.
25. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 7.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-11“Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-12 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.408. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2016” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 12.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Ziemas rota 2016” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas loceklis - sekretārs: Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekts.
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.2. Aija Kirhenšteina - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.3. Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis;
2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.3.6. Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs.
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3.

Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2016” balvu fondu EUR 980 (deviņi simti astoņdesmit
euro un 00 euro centi) apmērā.

Lēmums Nr.409. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma 59.punktu un
65.punktu, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces I.Zariņas
2016.gada 5.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/354), saskaņā ar 2016.gada 10.oktobra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.20 „Par pašvaldības finansējumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”:
1. Papildināt lēmumu ar 8. punktu sekojošā redakcijā:
„8.Piešķirt papildus finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu programmai “Augstu
sasniegumu sports” 298.70 euro (divi simti deviņdesmit astoņi euro, 70 centi) papildus
sportista Kaspara Tīklenieka stipendijai.”
2. Papildināt lēmumu ar 9. punktu sekojošā redakcijā:
„9 Piešķirt papildus 918.85 euro (deviņi simti astoņpadsmit euro 85 centi) papildus
finansējumu Limbažu un Salacgrīvas darbības nodrošināšanai.”
Lēmums Nr.410. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
Transporta ielas ūdensvada rekonstrukcijai
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu, SIA
“Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2016.gada 22.septembra iesniegumu (reģ.Nr.318/325), saskaņā ar 2016.gada 12. oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds
Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā Transporta
ielas ūdensvada rekonstrukcijai naudas līdzekļus EUR 38’416 (trīsdesmit astoņi tūkstoši
četri simti sešpadsmit euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
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3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.411. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par naudas balvas piešķiršanu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.621, 3.6. un 5.6.punktu, 2016.gada 12.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt naudas balvu EUR 185 apmērā domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un
domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim sakarā ar valstij un
Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
18.novembrī (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto naudas balvas piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).
Lēmums Nr.412. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2016.gada 1.oktobrim
Ziņo I.Lazdiņa (informācija uz 16 lp. pievienota protokolam)
D.Straubergs informē par 2016.gada 18.oktobrī notikušajām sarunām Eiropas Komisijā, Briselē,
Beļģijā par dzelzceļa Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas novadā.
Sēdi slēdz plkst.16:15.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (20.10.2016.)

____________________________
Inita Hartmane (20.10.2016.)

Sēdes protokolētāja
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