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

2017.gada 16.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
2. Par gājēju celiņa ierīkošanu
3. Par 2017.gada 11.augusta vienošanās Nr. 8-2.3/6 apstiprināšanu
4. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
5. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Viļņu ielā 4,
Salacgrīvā
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta
izstrādei īpašumā [..]
10. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580013834
11. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013986
12. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015777
13. Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs””
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.528
“Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu”
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
16. Par Salacgrīvas mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu
17. Par Salacgrīvas mākslas skolas noteikumu par izglītojamo zināšanu un prasmju
vērtēšanas kritērijiem un kārtību par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, par
izglītojamo atskaitīšanu apstiprināšanu
18. Par biedrības „Sporta klubs “Veixmes”” projekta „Sporta un atpūtas laukuma
labiekārtošana” līdzfinansēšanu
19. Par finansiālu atbalstu biedrības „Radošā apvienība Vāgūzis ” rīkotajam pasākumam –
salidojumam bijušās Duntes skolas 150 gadu atcerei

20. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
ugunsdzēsības hidrantu pārbūvei
21. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
19.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada
pamata un speciālo budžetu””
22.Papildus darba kārtības jautājumi:
22.1.Par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
Informācija:
1.Pārskats par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada I pusgadā
2.Informācija par projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
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, Ilona Jēkabsone – Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ineta Cīrule –
Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada
domes informācijas nodaļas vadītāja, Gunita Bisniece- Salacgrīvas novada domes kārtībniece,
Maruta Pirro- Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas
ūdens” valdes loceklis, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājā
Citas personas: S.B., O.Ā., A.Z., J.L., M.K., I.V., I.S.
Nepiedalās- Aija Kirhenšteine (personiski iemesli), Andris Zunde (personiski iemesli), Lija Jokste
(personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 21 jautājumu un 1
papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto
darba kārtību.

1.§
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
Izskatījusi uz [..] 2016.gada 9.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-11/191), 2016.gada 15.jūlija
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/556), 2016.gada 25.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/556), 2016.gada
6.decembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/845), Salacgrīvas novada dome konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma [..] datiem nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..] (turpmāk – Nekustamais īpašums) ietilpst zemes vienība ar kadastra
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apzīmējumu [..] un kopējo platību 0,22 ha, zemes vienība ir neapbūvēta, tajā nav zemesgrāmatā
reģistrētu ēku un būvju. Nekustamais īpašums ir [..] kopīpašums.
Nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā (ārpus pilsētām un ciemiem) Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslas teritorijā, uz kuru
attiecas Aizsargjoslu likuma 36.panta aprobežojumi, kas cita starpā nosaka, ka sadalot zemes gabalu
vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem.
Nekustamais īpašums vienlaicīgi atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas Natura 2000 kompleksā dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” ainavu
aizsardzības zonas teritorijā, uz kuru attiecas Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu
Nr.512 “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 512) 8.15.punkta aprobežojums, kas nosaka, ka visā
lieguma teritorijā ir aizliegts sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem
(tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura
kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem (izņemot īpašumus neitrālajā zonā).
Nekustamais īpašums vienlaicīgi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
“Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts” ainavu aizsardzības zonas teritorijā.
Atsaucoties uz [..] 2014.gada 7.augusta būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumu –
uzskaites karti (reģ. Nr.13-7.1-77) Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir izdevusi
2014.gada 18.augusta plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.13-8.1-77 dzīvojamās mājas
būvniecībai nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], izvirzot nosacījumu, ka Valmieras
reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Valmieras RVP) ir jāsaņem tehniskie noteikumi.
Tehniskie noteikumi no Valmieras RVP dzīvojamās mājas būvniecībai konkrētajā vietā ir
nepieciešami, jo darbība ir iekļauta Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumu Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā,
kurā ir ietvertas darbības, kurām ir obligāti nepieciešami tehniskie noteikumi (10.4.1. un
10.4.2.punkts - jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, ja ēka atrodas virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas, un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot
neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas.
Valmieras RVP 2015.gada 18.maijā ir izdevusi atteikumu Nr.VA15TA0107 izsniegt
tehniskos noteikumus dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], jo
dzīvojamās mājas būvniecība ir veikta pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Valmieras RVP 2015.gada 1.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.G08-25P/2015 administratīvā
pārkāpuma lietā Nr.25P/2015 par administratīvā soda noteikšanu.
Būvvalde 2015.gada 20.novembrī apsekoja Nekustamo īpašumu un izdeva 2015.gada
24.novembra atzinumu Nr.13-13-15 par būves pārbaudi (turpmāk – Atzinums). Apsekošanas gaitā
tika konstatēts, ka Nekustamajā īpašumā ir uzbūvētas divas koka karkasa ēkas, kurām Būvvalde nav
izdevusi būvatļauju. Būvvalde ir nosūtījusi Atzinumu [..] ierakstītā pasta sūtījumā.
Saskaņā ar LR 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk - Būvniecības
likums) 18.panta otro daļu būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad
būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu
izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī
būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga
būvniecība.
Būvniecības likuma 18.panta piektajā daļā ir noteikts, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta
ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu
atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā
nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi
veikta;
2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet
gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas
vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju
3

veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu.
Būvniecības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka ja uz zemes gabala atrodas vai tiek būvēta
zemes īpašniekam piederoša būve, par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez būvatļaujas vai pirms
tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo
nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes
īpašnieks.
[..] iesniedza 2015.gada 15.decembra paskaidrojumu Būvvaldei (reģ. Nr.13-14.1.1-195).
Būvvalde 2015.gada 1.decembra vēstulē Nr.13-15.1.1-202 “Par patvaļīgās būvniecības seku
novēršanu” lūdza Valmieras RVP sniegt informāciju un viedokli par būvniecību Nekustamajā
īpašumā. Valmieras RVP 2016.gada 4.janvārī vēstulē Nr.8.5-20/5 “Par būvniecību nekustamajā
īpašumā [..] informēja Būvvaldi, ka nevar atbalstīt lēmumu par atļauju veikt būvniecību
Nekustamajā īpašumā saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas nosacījumiem.
2015.gada 17.decembrī [..] ir iesnieguši Būvvaldē dzīvojamās mājas būvprojektu minimālā
sastāvā un būvniecības iesniegumu (reģ. Nr. 13-7.1/89).
Lai sagatavotu jautājumu izskatīšanai Salacgrīvas novada domē, Būvvalde 2016.gada
26.februāra vēstulē lūdza [..] iesniegt papildus dokumentus, kas apliecina dzīvojamās mājas
būvniecības likumību.
[..] 2016.gada vēstules Salacgrīvas novada domei pielikumā iesniedza savu 2001.gada
9.maija iesniegumu Liepupes pagasta padomei un ģenerālplāna kopiju, kas nav vērtējama kā
akceptēts tehniskais projekts vai būvatļauja.
Salacgrīvas novada dome 2016.gada 21.aprīļa vēstulē Nr.3-16.2/177 atkārtoti lūdza [..]
iesniegt papildus dokumentus, kas apliecina dzīvojamās būvniecības likumību.
[..] iesnieguma Liepupes pagasta padomei datums ir 2001.gada 9.maijs, kad bija spēkā LR
10.08.1995. likums “Būvniecības likums” (stājās spēkā 13.09.1995.) un Ministru kabineta
01.04.1997. noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājās spēkā 01.07.1997.).
Vispārīgo būvnoteikumu (vēsturiskajā redakcijā, kas bija spēkā no 06.05.2000. līdz
14.12.2001.)
- 39.punktā ir noteikts: “Ja būvvaldes atzinums ir pozitīvs, tā izsniedz būvniecības
pieteikuma — uzskaites kartes iesniedzējam plānošanas un arhitektūras uzdevumu”.
- 102.punktā ir noteikts: “Izstrādātais būvprojekts trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju
un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta
ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinums iesniedzams
būvvaldē vai — specializētās būvniecības gadījumā — ministrijā, kuras pārraudzībā ir specializētā
būvniecība. Attiecīgā institūcija pieņem lēmumu par būvprojekta akceptēšanu vai sniedz motivētu
rakstisku atteikumu akceptēt būvprojektu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts
būvvaldē vai attiecīgajā ministrijā”.
- 112.punktā ir noteikts: “Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes izsniegtu
būvatļauju. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama”.
Salacgrīvas novada domes un būvvaldes rīcībā nav minēto dokumentu – plānošanas un
arhitektūras uzdevuma, akceptēta būvprojekta vai būvatļaujas attiecībā uz būvniecību Nekustamajā
īpašumā.
Salacgrīvas novada būvvalde konstatē, ka dzīvojamās mājas būvniecība ir uzsākta un
eksistē apvidū, bet Būvvalde nav izsniegusi būvatļauju minētās ēkas būvniecībai, tā ir uzbūvēta
patvaļīgi.
[..] ir iesnieguši Salacgrīvas novada domei 2016.gada 15.jūlija iesniegumu, kas saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2016.gada 25.jūlijā un reģistrēts ar Nr.316.2/556, kurā ir sniegta informācija par būvniecību Nekustamajā īpašumā, bet nav papildus
pievienoti būvniecības likumību apliecinoši dokumenti.
[..] ir iesnieguši Salacgrīvas novada domei 2016.gada 15.jūlija iesniegumu, kas saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2016.gada 25.jūlijā un reģistrēts ar Nr.316.2/556, kam pielikumā ir Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 14.novembra vēstule Nr. 110/1457 (turpmāk – VPVP vēstule).
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VPVP vēstulē ir norādīts, ka Nekustamais īpašums ir izveidots 2001.gadā (pirms
Aizsargjoslu likuma grozījumu un MK noteikumu Nr. 512 spēkā stāšanās), īpašums ir uzbūvēts
2001.-2002.g., 2001.gada 28.maijā Valmieras reģionālās vides pārvaldes Limbažu daļa bija izdevusi
tehniskos noteikumus dzīvojamās mājas būvniecībai Nekustamajā īpašumā, kā arī ir saskaņojusi
ģenerālplānu.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6660 001 0140 nav tiešas piekļuves valsts vai
pašvaldības koplietošanas ceļam. Teritorijas plānojuma 4.4.punktā ir noteikts, ka drīkst izmantot
tikai tādu zemes gabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 14.novembra vēstulē
Nr. 1-10/1457 sniegto viedokli, pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piekto daļu un
saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut [..] dzīvojamās mājas būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē tehniskās apsekošanas atzinumu par
būves atbilstību Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām
prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.
punktu.
3. Uzdot [..] nodrošināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piekļuvi līdz
pašvaldības koplietošanas ceļam, nodibinot ceļa servitūtus, saskaņā ar Teritorijas
plānojuma 4.4.punktā noteikto piekļuves nosacījumu.
4. Salacgrīvas novada būvvaldei pieņemt dzīvojamo māju ekspluatācijā pēc šī Lēmuma 2.
un 3.punktu izpildes.
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.279. Administratīvais akts uz 2 lp. un ar lēmumu saistīti dokumenti un dokumentu
kopijas uz 82 lp. pievienoti protokolam.

2. §
Par gājēju celiņa ierīkošanu
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, J.Cīrulis, D.Melnalksnis,
J.Lipsbergs, I.Balode, izsakās M.K., I.V., I.S., O.Ā., J.L.;
uz jautājumiem atbild A.Ilgavīzis )
M.K., I.V., L.S. informē par argumentiem, kāpēc nepiekrīt, ka tiek ierīkots gājēju celiņš Nr.15. M.K.
norāda, ka ieguvums sabiedrībai salīdzinājumā ar apgrūtinājumu trīs kaimiņiem ir nesamērojams.
M.K. lūdz deputātus balsot pret noejas ierīkošanu.
O.Ā. norāda, ka šī noeja ir vēsturiska, iedzīvotāji to izmanto kopš sešdesmitajiem gadiem.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un
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ierīkot gājēju celiņu. Salacgrīvas novada domes 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12/2008. „Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk tekstā –
Teritorijas plānojums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, starp
nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ābolnieki”, kadastra apzīmējums [..],
nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ziemeļu sektors Nr.33”, kadastra
apzīmējums [..] un nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Villa klēts”,
kadastra apzīmējums [..] 1,5m platumā un 83,0m garumā, t.i., 124,5m2 platībā ir paredzēts gājēju
celiņš Nr.15.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība,
kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar
gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 (Agra Jankovska), ATTURAS – 1 (Marita
Kreituse), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.15 starp nekustamo īpašumu
Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ābolnieki”, kadastra apzīmējums [..], nekustamo īpašumu
Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Ziemeļu sektors Nr.33”, kadastra apzīmējums [..] un
nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Villa klēts”, kadastra apzīmējums [..].
Gājēju celiņu ierīkot pa iepriekš minēto nekustamo īpašumu kopējo robežu 1,5m platumā un 83,0m
garumā, t.i., 124,5m2 platībā, saskaņā ar pielikumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.280. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par 2017.gada 11.augusta vienošanās Nr. 8-2.3/6 apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, I.Balode, J.Cīrulis)
2015.gada 12.maijā Salacgrīvas novada dome, kā iznomātājs, ar [..], kā nomnieku, noslēgusi
Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. 8-2.3/6 (turpmāk tekstā – Nomas līgums), par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Burinieki”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā, kadastra Nr. 6660 007 0042, iznomāšanu. Saskaņā ar Nomas līguma 3.1.punkta
nosacījumiem, nomniekam jāmaksā iznomātājam nomas maksu EUR 122,68 (viens simts divdesmit
divi euro un 68 centi) + PVN 21% mēnesī. Nomas maksa jāmaksā reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz
attiecīgā mēneša 15.datumam. Laika posmā no 2015.gada septembra mēneša nomnieks nav veicis
nomas maksājumus par iznomāto nekustamo īpašumu. Nomas maksas parāds 2017.gada 10.
augustā sastāda EUR 3414.14 (trīs tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 14 centi).
2017.gada 11.augustā [..] ir parakstījis vienošanos par nomas maksas parāda atmaksu līdz
2019.gada 15.jūlijam, maksājot parādu pa daļām, vienlaicīgi maksājot arī tekošo nomas maksājumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona
Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt [..] (personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..]) 2017.gada 11.augustā parakstīto
vienošanos Nr.8-2.3/6 saistībā ar 2015.gada 12.maijā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu
Nr. 8-2.3/6 par nomas maksas parāda EUR 3414.14 (trīs tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 14
centi) samaksu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Burinieki”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 007 0042, nomu.
Lēmums Nr.281. [..] 2017.gada 11.augustā parakstītās vienošanās Nr.8-2.3/6 kopija uz1 lp.
pievienota protokolam.
4. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] 1992.gada 18.jūnija un 1993.gada 17.decembra iesniegumus par īpašuma
tiesību atjaunošanu Ainažu pilsētā un pagastā uz zemes gabalu [..] un iepazinusies ar lietas
materiāliem, Salacgrīvas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1991.gada 30.decembra izziņu Nr. V-502
nekustamais īpašums – zemes gabals [..] līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
[..] miris [..].
Zemes gabala kopplatība 54,85 ha.
Nekustamā īpašuma – zemes gabala [..] pieprasītājs [..] ir bijušā zemes īpašnieka māsas
mazdēls, sānu līnijas ceturtās pakāpes mantinieks.
Personu radniecība un bijušā zemes īpašnieka miršanas fakts ir pierādīts ar lietā esošiem
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošiem dokumentiem.
Uz zemes gabalu [..] īpašuma tiesību atjaunošanu pieprasījuši arī citi bijušā zemes īpašnieka
mantinieki – [..].
Ar Ainažu pilsētas Tautas deputātu padomes 1994.gada 24.marta 20.sasaukuma 26.sesijas
lēmumu [..] ir atzītas īpašuma tiesības uz zemes gabalu [..] 17,43 ha platībā pilsētas teritorijā.
Ar Limbažu rajona Ainažu pilsētas domes zemes komisijas 2001.gada 16.janvāra lēmumu
Nr.1/3 [..] ir atjaunotas īpašuma tiesības uz [..] zemes daļu Ainažos, [..] 1,8181 ha platībā 1/6
domājamās daļas apmērā.
Ar Limbažu rajona Ainažu pilsētas domes 2007.gada 10.decembra lēmumu Nr.16§13 zemes
īpašuma [..] daļai ar kadastra Nr.[..] ir piešķirts nosaukums: [..].
Saskaņā ar 2008.gada 30.janvārī zvērināta notāra Daces Ozoliņas izdoto mantojuma
apliecību [..] ir apstiprināts mantojuma tiesībās uz mirušās [..] atstāto mantojumu - zemes gabalu
Ainažos, [..].
Nekustamajam īpašumam Ainažos, [..] ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -8.3703 ha, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas
saimnieciskās darbības joslas teritorija -8.3703 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektronisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.1411 ha.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas
lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2017.gada 9.augusta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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Atjaunot īpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz zemes gabalu 83703 m2 platībā
Ainažos, [..], saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē).
Lēmums Nr.282. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Viļņu ielā 4, Salacgrīvā
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Larko” reģistrācijas Nr.50203022131, juridiskā
adrese: Celmu iela 8-27, Rīga, LV-1079, projekta vadītāja Jāņa Kotlera 12.06.2017. iesniegums
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 12.06.2017. ar reģ. Nr. 3-16.2/410 un 27.06.2017. ar reģ. Nr. 316.2/436) par pašvaldības zemes gabala daļas Salacgrīvā, Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125,
zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0125 nodošanu ar apbūves tiesībām pašapkalpošanās
automazgātavas būvniecībai.
Zemes gabals Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 639 un tā kopējā platība ir 9519 kv.m. Daļa no
zemes gabala 4158 kv.m platībā ir iznomāta SIA “Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacijas
uzturēšanai. Zemes gabala Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125, daļa zemes gabala 150 kv.m
platībā, uz kura SIA “Larko” lūdz piešķirt apbūves tiesības nav iznomāta vai citādi nodota lietošanā
citām personām.
Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka būvatļauju izdod, ja
būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad
būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa
normatīvie akti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 3.1.apakšpunkts paredz, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai,
ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai
lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts komercdarbības objektu apbūvei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Larko” pašapkalpošanās automazgātuves būvniecībai
nepieciešams noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu
apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2017.gada
6.jūlija Nr.0607/02 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines iesniegto novērtējumu
tirgus nomas maksas noteikšanu daļai zemes gabala (reģistrēts 2017.gada 7.jūlijā Nekustamā
īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14.1/71) , Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3
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pantu, un ņemot vērā 2017.gada 9.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),
PRET – 1 (Rimants Jirgensons), ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbūves tiesības apbūves tiesības SIA “Larko” reģistrācijas Nr.50203022131,
juridiskā adrese: Celmu iela 8-27, Rīga, LV-1079, uz 10 (desmit) gadiem
pašapkalpošanās automazgātavas un ar to saistīto komunikāciju būvniecībai un
uzturēšanai uz zemes gabalu Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125, zemes vienības
kadastra apz. 6615 004 0125, 150 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto
teritoriju.
2. Zemes gabals tiek nodots ar apbūves tiesībām – pašapkalpošanās automazgātavas un ar
to saistīto komunikāciju būvniecībai.
3. Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā 90,00 euro.
4. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem veikt zemes vienības daļas kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
6. Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas
veikšanas un reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
7. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.283. Pielikumi uz 4 lp., iesniegumi uz 9 lp. un Sertificētas nekustamā īpašuma
vērtētājas Ilzes Apeines 2017.gada 6.jūlija izziņa Nr.0607/02 un 3 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828,
2017.gada 10.jūlija iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā un
reģistrēts ar Nr. 3-16.2/464, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības
projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], konstatē sekojošo.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums)
ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”,
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 286, protokols N.9; 9.§ “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā [..]”.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] sadalīšana 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 vienību sadale ir veikta atbilstoši
Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, pašvaldības 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 [..] un kopējo platību 67,4 ha tiek atdalīta zemes vienība 30,6 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek
izveidots jauns nekustamais īpašums.
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Ar zemes ierīcības projektu no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 13,2 ha tiek atdalītas divas zemes vienības
3,0 ha un 5,1 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotajām
zemes vienībām tiek izveidoti jauni nekustamie īpašumi.
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, Ministru Kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. 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 2017.gada 9.augusta Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828, zemes ierīkotāja Raita
Kozulāna, sertifikāta Nr. AA000000021, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem [..] 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 [..] un kopējo
platību 67,4 ha atdalīt zemes vienību 30,6 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc
uzmērīšanas).
3. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 13,2 ha atdalīt zemes vienības 3,0 ha un 5,1 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik
uzrādīsies pēc uzmērīšanas).
4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 36,8 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]) saglabāt nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201)
36,8 ha platībā.
5. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 30,6 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]), piešķirt nosaukumu [..] kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 30,6 ha platībā.
6. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 3,0 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.3 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]), piešķirt nosaukumu [..] kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 3,0 ha platībā.
7. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 5,1 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.4 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]), piešķirt nosaukumu [..] kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 5,1 ha platībā.
8. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 5,1 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.5 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]), piešķirt nosaukumu [..] kā arī noteikt nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 5,1 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.284. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 69 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Metrum”, reģ. Nr.40103947582, 2017.gada
10.jūlija iesniegumu Nr. 73/aV-2017, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē un reģistrēts ar
Nr.13-14.1.1/148, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], konstatē sekojošo.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums)
ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”,
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr. 177, protokols N.6; 26.§ “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā [..]”.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšana 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 vienības sadale ir veikta atbilstoši
Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, pašvaldības 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 [..], un kopējo platību 8,3 ha tiek atdalīta zemes vienība 3,0 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek
izveidots jauns nekustamais īpašums.
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, Ministru Kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. 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 2017.gada 9.augusta Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ. Nr. 40103947582, zemes ierīkotājas Sandas Kristālas,
sertifikāta Nr. AA000000011, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..],
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kadastra Nr. [..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], (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 [..] un kopējo
platību 8,3 ha atdalīt zemes vienību 3,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc
uzmērīšanas).
3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 5,3 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]) un piešķirt nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201) 5,3 ha platībā.
4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 3,0 ha un
uz tās esošajām ēkām, (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar
kārtas Nr.1 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]), zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un
adresi [..] kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 3,0 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.285. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 17 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Kroks R”, reģ. Nr. 44103038319, 2017.gada
2.augusta iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1/149,
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr. [..], konstatē sekojošo.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums)
ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”,
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr. 360, protokols N.11; 24.§ “Par
zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā
[..]”.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšana 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 vienības sadale ir veikta atbilstoši
Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, pašvaldības 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 [..] un kopējo platību 7574 m2 tiek atdalīta zemes vienība 2385 m2
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platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek
izveidots jauns nekustamais īpašums.
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, Ministru Kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. 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 2017.gada 9.augusta Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Kroks R”, reģ. Nr.44103038319, zemes ierīkotāja Igora Rudzīša,
sertifikāta Nr. AA000000083, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] (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 [..] un kopējo
platību 7574 m2 atdalīt zemes vienību 2385 m2 platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc
uzmērīšanas).
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo
platību 2385 m2 un uz tās esošajām ēkām (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes
vienība attēlota ar kārtas Nr.1 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) piešķirt zemei un ēkām
nosaukumu un adresi [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 2385 m2 platībā.
4. Paliekošo zemes vienību ar kopējo platību 5189 m2 (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) atstāt
nekustamā īpašuma [..], sastāvā, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 5189 m2 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.286. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 12 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], 2017. gada 31.jūlija iesniegumu, kas saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 31.jūlijā un reģistrēts ar Nr.1316.2/508, konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esoša
dzīvojamā māja (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..].
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No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 2,8513 ha (28 513 m2) ir paredzēts atdalīt sešas zemes vienības
aptuveni
1) 1530 m2 platībā;
2) 2580 m2 platībā;
3) 2090 m2 platībā;
4) 3225 m2 platībā;
5) 2880 m2 platībā;
6) 5790 m2 platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
Pēc zemes vienības sadales atdalītās zemes vienības ir plānots pievienot blakus esošajiem zemes
gabaliem.
Nekustamajā īpašumā 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”, paredzētā atļautā izmantošana daļēji ir lauksaimnieciskā teritorija, kur no
jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība pilsētā un ciemos ir noteikta 5000 m2 (0,5 ha),
un daļēji savrupmāju apbūves teritorija, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir
noteikta 1200 m2 (0,12 ha).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Salacgrīvas pilsētas teritorijā.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst sadalīt
vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja
dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz LR 2006. gada 14. septembra likuma
“Zemes ierīcības likums” 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, un saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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 2,8513 ha (28
513 m2) atdalīt sešas zemes vienības 1530 m2, 2580 m2, 2090 m2, 3225 m2, 2880 m2,
5790 m2 platībā, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus, kas sastāv no jaunizveidotajām
zemes vienībām.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jaunu nekustamo īpašumu
izveide no jaunizveidotajām zemes vienībām, un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas
plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu
konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām.
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:
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5.1.1.
Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas
atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā.
5.1.2.
Ar zemes gabala īpašnieku.
5.1.3.
Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumu prasībām.
5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai
zemes apgrūtinājumu plāna pamata.
5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.287. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580013834
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), [..] iesniegumu (saņemts
un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 31.jūlijā ar Nr.3-16.2/510) par administratīvā
pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr.580013834 apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2017. gada 15. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās
kārtības nodaļas kārtībnieks Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un
stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2017. gada 15. jūlijā plkst. 13:01 Salacgrīvas novada
domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma
protokolu - lēmumu Nr. 580013834 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta
transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana
stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Viļņu ielā 30, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta ar
920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015)
noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN) 121.12. apakšpunkta prasības.
1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.12. apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 4.daļas 6.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības
pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma
protokolu-lēmumu Nr.580013834 (pielikums Nr.1). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 4. daļas 6.
punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas
sods EUR 30 (trīsdesmit eiro) apmērā.
1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš
minētās automašīnas atrašanās vietu 2017. gada 15. jūlijā fiksējis ar ierīci SAMSUNG SM-A310F
(pielikums Nr.2).
2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka transportlīdzeklis tika novietots stāvēšanai Viļņu
ielā 30 tehnisku bojājumu dēļ un nebija iespējams turpināt transportlīdzekļa vadīšanu. Iesniedzējs
norāda, ka akumulators bija nosēdies, tāpēc avārijas gaismas nedarbojās.
Piespiedu apstāšanās gadījumā jāizvieto avārijas zīme, kura netika izlikta. Ministru kabineta
noteikumos Nr. 279 (02.06.2015) “Ceļa satiksmes noteikumi” 173.1. punktā noteikts, ka avārijas
zīme uz ceļa jāizliek piespiedu apstāšanās gadījumā vietās, kur apstāties vai stāvēt aizliegts.
2.1. Iesniedzējs norāda, ka naudas sods piemērots uz neesošu kodeksa 149.10 panta 4.daļas
6.punktu.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta 4.daļas 6.punktu par
stāvēšanu vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur
brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu, uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
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3. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2017. gada 15. jūlijā iesniedzējs
transportlīdzekli novietojis stāvēšanai viļņu ielā 30 Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vietā, kur
brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi ir izdarījis
administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 4. daļas
6. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 4. daļas 6. punktā ir paredzēts tikai
viens soda veids un apmērs – EUR 30 naudas sods.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža
Žibala 2017.gada 15.jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.580013834, [..] iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.288. Pielikumi uz 3 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti
protokolam.
11. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580013986
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), [..], 2017.gada 28.jūlija
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017. gada 31.jūlijā ar Nr.3-16.2/511)
par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580013986 apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2017. gada 16. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās
kārtības nodaļas kārtībniece Gunita Bisniece, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un
stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2017. gada 16. jūlijā plkst. 15:30 Salacgrīvas novada
domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Gunita Bisniece sastādīja administratīvā pārkāpuma
protokolu - lēmumu Nr. 580013986 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta
transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana
stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Pērnavas ielā 31C, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta
ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015)
noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN) 121.12. apakšpunkta prasības.
1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.12. apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 4.daļas 6.punktā, kārtībnieks Gunita Bisniece kā
pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.580013986 (pielikums Nr.1). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 4.
daļas 6. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts
naudas sods EUR 30 (trīsdesmit eiro) apmērā.
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1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībniece Gunita Bisniece iepriekš
minētās automašīnas atrašanās vietu 2017. gada 16. jūlijā fiksējusi ar ierīci SAMSUNG SM-A310F
(pielikums Nr.2).
2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka transportlīdzeklis tika novietots stāvēšanai ārpus
apdzīvotas vietas, aiz norādījuma zīmes Nr. 520 “apdzīvotas vietas beigas”, nevis kā protokolā
rakstīts – Salacgrīvā, Pērnavas 31C.
Ceļa zīme Nr. 520 “apdzīvotas vietas beigas” nenosaka pilsētas administratīvo teritoriju.
Īpašums Pērnavas ielā 31C atrodas Salacgrīvas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pielikumā Nr.3
apskatāms Salacgrīvas teritorijas plānojums, kur ir norādītas Salacgrīvas administratīvās teritorijas
robežas. Pēc teritorijas plānojuma secināms, ka automašīna tika novietotas Salacgrīvas
administratīvajā teritorijā.
2.1. Iesniedzējs norāda, ka tika maldināts un ceļa apzīmējums Nr. 920 (nepārtraukta līnija)
nebija pamanāma.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 (02.06.2015) “Ceļa satiksmes noteikumi” noteikts, ka
aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī
vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu. Pielikumā Nr.2
redzams, ka automašīna [..] ar v/n [..] novietota vietā, kur brauktuves mala skaidri un pamanāmi
apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu.
3. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2017. gada 16. jūlijā iesniedzējs
transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Pērnavas ielā 31C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vietā, kur
brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi ir izdarījis
administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 4. daļas
6. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 4. daļas 6. punktā ir paredzēts tikai
viens soda veids un apmērs – EUR 30 naudas sods.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieces Gunitas
Bisnieces 2017.gada 16.jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.580013986, [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.289. Pielikumi uz 4 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015777
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), [..], iesniegumu
(saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017. gada 31.jūlijā ar Nr.3-16.2/512) par
administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580015777 apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2017. gada 16. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās
kārtības nodaļas kārtībniece Gunita Bisniece, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
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kodeksa (turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un
stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2017. gada 16. jūlijā plkst. 16:01 Salacgrīvas novada
domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Gunita Bisniece sastādīja administratīvā pārkāpuma
protokolu - lēmumu Nr. 580015777 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta
transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana
stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Pērnavas ielā 31A, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta
ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015)
noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN) 121.12. apakšpunkta prasības.
1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.12. apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 4.daļas 6.punktā, kārtībnieks Gunita Bisniece kā
pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā
pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.580015777 (pielikums Nr.1). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 4.
daļas 6. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts
naudas sods EUR 30 (Trīsdesmit eiro) apmērā.
1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Gunita Bisniece iepriekš
minētās automašīnas atrašanās vietu 2017. gada 16. jūlijā fiksējusi ar ierīci SAMSUNG SM-A310F
(pielikums Nr.2).
2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka transportlīdzeklis tika novietots stāvēšanai ārpus
apdzīvotas vietas, aiz norādījuma zīmes Nr. 520 “apdzīvotas vietas beigas”, nevis kā protokolā
rakstīts – Salacgrīvā, Pērnavas 31A.
Ceļa zīme Nr. 520 “apdzīvotas vietas beigas” nenosaka pilsētas administratīvo teritoriju.
Īpašums Pērnavas ielā 31C atrodas Salacgrīvas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pielikumā Nr.3
apskatāms Salacgrīvas teritorijas plānojums, kur ir norādītas Salacgrīvas administratīvās teritorijas
robežas. Pēc teritorijas plānojuma secināms, ka automašīna tika novietotas Salacgrīvas
administratīvajā teritorijā.
2.1. Iesniedzējs norāda, ka tika maldināts un ceļa apzīmējums Nr. 920 (nepārtraukta līnija)
nebija pamanāma.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 (02.06.2015) “Ceļa satiksmes noteikumi” noteikts, ka
aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī
vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu. Pielikumā Nr.2
redzams, ka automašīna [..] ar v/n [..] novietota vietā, kur brauktuves mala skaidri un pamanāmi
apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu.
3. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2017. gada 16. jūlijā iesniedzējs
transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Pērnavas ielā 31A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vietā, kur
brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi ir izdarījis
administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 4. daļas
6. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 4. daļas 6. punktā ir paredzēts tikai
viens soda veids un apmērs – EUR 30 naudas sods.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieces Gunitas
Bisnieces 2017. gada 16. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.
580015777, [..] iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
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deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.290. Pielikumi uz 3 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
13. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs””
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evija Keisele.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, Salacgrīvas
novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.307 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa
“Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 9.§),
kā arī saskaņā ar 2017.gada 7.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 9.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs“
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.
Komisijas priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs;
1.2.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
Kaspars Ķemers;
1.3.
Komisijas locekļi:
1.3.1. Komisijas sekretārs - Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja Dzintra Eizenberga;
1.3.2. Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone;
1.3.3. Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Andris Zunde;
1.3.4. Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja vietniece Guna Jirgensone.
1.4.
Komisijā ar padomdevēja tiesībām aicināt Salacgrīvas novada domes informācijas
nodaļas vadītāju Ilgu Tiesnesi.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.307
““Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs””
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 9.§) 2.punktu.
Lēmums Nr.291.
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14. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.528 “Par
Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” metodiķes M.Jankovskas
2017.gada 25.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/227), saskaņā ar 2017.gada 7.augusta Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.528
“Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.16; 72.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada čempionāta amatieriem “Kortu valdnieks”
nolikumā (turpmāk – Nolikums):
1. Nolikuma 10.sadaļu “Apbalvošana” papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
“ - Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 1.vieta -130 euro, 2.vieta- 100 euro.
3.vieta – 70 euro.”
2. Papildināt Nolikumu ar 12.sadaļu “Noslēguma jautājums” šādā redakcijā:
“12. Noslēguma jautājums:
Naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirtas, ja šādam mērķim tiek saņemts
ziedojums.”
Lēmums Nr.292. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
15. §
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 2017.gada 2.augusta iesniegumu (reģ.
Nr.3-18/235), saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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 pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
[..]

Valsts Nr.
JG 1359

Dīzeļdegviela

Īpašnieks
Patapināta mākslas skolai
[..]

Ziemā

Vasarā

7

6

2. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
[..]

Valsts Nr.
[..]

Dīzeļdegviela

Īpašnieks
Patapināta mākslas skolai
[..]
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Ziemā

Vasarā

5.5

5

Lēmums Nr.293. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu
(ziņo E.Keisele)
Pamatojoties uz Salacgrīvas mākslas skolas direktora I.Klīdzēja 2017.gada 3.augusta
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/239), saskaņā ar 2017.gada 7.augusta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt
pielikumu.

Salacgrīvas mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumus saskaņā ar

Lēmums Nr.294. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas noteikumu par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas
kritērijiem un kārtību par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, par izglītojamo
atskaitīšanu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas mākslas skolas direktora I.Klīdzēja 2017.gada 3.augusta
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/239), saskaņā ar 2017.gada 7.augusta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav
Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas noteikumus par izglītojamo zināšanu un prasmju
vērtēšanas kritērijiem un kārtību par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, par izglītojamo
atskaitīšanu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.295. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par biedrības „Sporta klubs “Veixmes”” projekta „Sporta un atpūtas laukuma
labiekārtošana” līdzfinansēšanu
(ziņo E.Keisele)
Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības
grupas „Jūrkante” rīcības „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”” nosacījumiem, projektam
„Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 1982.90 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit divi
eiro, 90 centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 19829.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi
simti divdesmit deviņi eiro).
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs “Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
Aleksandra Pavlovska 2017.gada 11.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/469), pamatojoties uz
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nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2017.gada
7.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 9.augusta Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta „Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1982.90 EUR (viens tūkstotis
deviņi simti astoņdesmit divi eiro, 90 centi).
Lēmums Nr.296. Iesniegums uz 2 lp. un projekta iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Radošā apvienība Vāgūzis ” rīkotajam pasākumam –
salidojumam bijušās Duntes skolas 150 gadu atcerei
Izskatījusi biedrības „Radošā apvienība Vāgūzis” valdes locekļa Normunda Baumaņa
2017.gada 9.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/532) par finansiālu atbalstu biedrības 2017.gada
30. septembrī rīkotajam pasākumam – salidojumam bijušās Duntes skolas 150 gadu atcerei,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts
19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Radošā apvienība Vāgūzis ” 700 euro (septiņi simti euro) 2017.gadā
30.septembrī rīkotam pasākumam.
2. Salacgrīvas novada biedrībai „Radošā apvienība Vāgūzis ” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Radošā apvienība Vāgūzis ” (reģ.Nr.
40008173376) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.297. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
ugunsdzēsības hidrantu pārbūvei
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu,
likuma “Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likums” 7.panta 3.punktu, “SIA “Salacgrīvas ūdens”
valdes locekļa K.Krūmiņa 2017.gada 13.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/201) par nepieciešamību,
kā Salacgrīvas pilsētas vienotā centralizētā ūdensvadu tīkla, kura neatņemama komponente ir
ugunsdzēsības hidranti, īpašniekiem un uzturētājiem, nodrošināt piekļuvi hidrantiem atbilstoši
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām, to uzturēšanu tehniskā kārtībā, veikt
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nepieciešamās pārbaudes, sagatavot atskaites Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī
veikt patērētā ūdens uzskaiti, saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas
līdzekļus EUR 18 863 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro) apmērā zem
ielu grants segumiem atrodošo ugunsdzēsības hidrantu pārbūvei Salacgrīvas pilsētā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.298. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu””
(ziņo I.Lazdiņa)
I.Lazdiņa lūdz precizēt sagatavotā lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Saistošie noteikumi Nr.10”
3.pielikumu “Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, izdevumus EUR 700
biedrības “Radošā apvienība Vāgūzis” atceres pasākuma – salidojuma Duntes skolas 150 gadu
atcerei atbalstam plānojot ekonomiskās klasifikācijas kodā 3200 (nevis ekonomiskās klasifikācijas
kodā 6400 kā iesniegtajā lēmuma projektā).
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
pielikuma Nr.1 “Saistošie noteikumi Nr.10” 3.pielikumā “Budžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām” izdevumus EUR 700 biedrības “Radošā apvienība Vāgūzis” atceres
pasākuma – salidojuma Duntes skolas 150 gadu atcerei atbalstam plānojot ekonomiskās
klasifikācijas kodā 3200.
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
2017.gada 9.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-10 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.
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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.299. Pielikums uz 12 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
22.Papildus darba kārtības jautājumi:
22.1. §
Par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Arti
Bergu, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.2.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Lieni
Somu – Tiesnesi, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.3.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Sarmu
Kacaru, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.4.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Dāvis Melnalksnis),
Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Artu Zundi,
personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.5.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
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nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Ingu
Ozoliņu, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.6.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Endija
Pavlovska, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projekta 2.7.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēt Raivo
Čekaļinu, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta trešo daļu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
2. Ievēlēt Salacgrīvas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
2.1. Artis Bergs, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.2. Liene Some – Tiesnese, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.3. Sarma Kacara, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.4. Arta Zunde, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.5. Inga Ozoliņa, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.6. Endija Pavlovska, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..];
2.7. Raivo Čekaļins, personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..].
Lēmums Nr.300. Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi uz 7 lp.
pievienoti protokolam.
Informācija
1.Pārskats par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada I pusgadā
(ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam
pievienoto pārskatu uz 11 lp.)
2.Informācija par projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā
3.kārta”
(ziņo SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš; diskusijā piedalās deputāti J.Cīrulis,
J.Lipsbergs, A.Jankovska, D.Straubergs; uz jautājumiem atbild K.Krūmiņš)
Sēdi slēdz plkst. 16:40.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (17.08.2017.)
____________________________
Gunta Kristiņa (17.08.2017.)

Sēdes protokolētāja
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