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.12
Salacgrīvā

2017.gada 20.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
2. Par nocirsto koku “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – Jesperi”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par
brīvu cenu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jūras iela 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
4. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.259 “Par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā”
5. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu zemes gabalam „Gundegas”, Salacgrīvas
pagastā
6. Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Liepupes pagastā iznomāšanu
7. Par pašvaldības zemes gabala “Krišupe”, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
8. Par zemes gabala daļas iznomāšanu nomas līguma slēgšanu Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes
pagastā
9. Par daļu pašvaldībai piekritīga zemes gabala Valdemāra ielā 37, Ainažos iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
10. Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Meldru ielā 12 iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
11. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos iznomāšanu un nomas
līgumu slēgšanu
12. Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006 īpašumā “Muižas
parks”, Liepupes pagastā
13. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu
14. Par īres līguma noslēgšanu [..]
15. Par 2017.gada 4.janvāra dzīvokļa [..] īres līguma Nr. 8-2.6/3 atjaunošanu
16. Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa [..] īres līguma Nr. 8-2.6/35 atjaunošanu
17. Par 2012.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/119 īpašumā [..] atjaunošanu
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā

20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr. 286 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
22. Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu
23. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Smiltenes ielā, Salacgrīvā
24. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Ainažu bērnudārza PII „Randa” un Ainažu
pārvaldes katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai
25. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2017./2018. gada apkures sezonai Sporta ielas
8A katlu mājā
26. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Liepupes katlumājai
27. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Tirgus ielas 7 katlumājai
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458 “Par
noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada pašvaldības
izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju”
apstiprināšanu”
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par
pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”
31. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un profesionālās ievirzes
(mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
34. Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta „Pontonu sistēma Salacā”
līdzfinansēšanu
35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.29 “Par finansiālu
atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju”
36. Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
37. Iesniegums par ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā radīto bojājumu novēršanu
nekustamajā īpašumā [..]
38. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta
saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
39. Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1. Par 2016.gada 24.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/49 pagarināšanu
Informācija:
1.Sociālā dienesta atskaite par sociālā rehabilitētāja darba rezultātiem.
2.Par personām, kurām nav noteiktas dzīves vietas
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs
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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, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes
vadītājs, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Kaspars
Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Kaspars Krūmiņš - SIA
“Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Jānis Blūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora
palīgs tehniskos jautājumos, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Maruta Pirro –
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Baiba Kuņeca –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā rehabilitētāja
Personas: Aldis Riekstiņš, Karlīne Karlsone, Elīna Runce
Nepiedalās deputāti- Kristaps Močāns (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 38 jautājumiem un 1
papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
1.§
Par saistošo noteikumu Nr.6
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo K.Krūmiņš)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 11.punktu un trešo dalu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un
piekto daļu, kā arī ņemot vērā 2017.gada 13.septembra Attīstības un Finanšu komitejas sēžu
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.301. Pielikumi uz 10 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2017.gada 25.maija vēstule Nr.1-18/ 4229 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par nocirsto koku “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – Jesperi”, Salacgrīvas pagastā
pārdošanu par brīvu cenu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.247 „Par
kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – Jesperi”,
Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu
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cenu”, 2017.gada 21.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.19, ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā
termiņā nocirsto koku iegādei SIA “BALTIC FOREST”, VRN 40003514971 ir samaksājis nosacīto
cenu EUR 740.00 (septiņi simti četrdesmit euro) un saskaņā ar 2017.gada 13.septembra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo, zem elektrolīnijām nocirsto koku
Salacgrīvas pagastā “Jaunrožkalni”, zemes vienības kadastra apz. 6672 012 0044 un “Jasmīni 2 –
Jesperi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0116, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 740.00
(septiņi simti četrdesmit euro), papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā
noteiktā kārtībā un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “BALTIC FOREST”, VRN 40003514971.
Lēmums Nr.302. Piedāvājums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2017.gada 21.augusta izsoles protokola Nr.19 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jūras iela 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr. 161 „ Par
pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūras ielā 4-8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 6; 10.§), 2017.gada
8.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.18,
ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā
īpašuma cenu EUR 2885 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro), saskaņā ar 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Jūras
ielā 4-8, kadastra Nr. 6615 900 0744 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 2885 (divi
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci 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.303. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2017.gada 8.augusta izsoles protokola Nr.18 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.

4

4. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.259
“Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu
SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
Ņemot vērā Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000064211 ierakstu un
to, ka īpašumā sastāvā ietilps trīs zemes vienības ar kopējo platību 2108 kv.m, precizējot
zemesgabalu kopējo platību īpašumam Sila ielā 7, Salacgrīvā, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
2017.gada 19.jūlija lēmuma Nr.259 punktu 1.8. izteikt jaunā redakcijā:
“1.8. zemes gabalu Sila iela 7, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 003 0069, 2108 kv.m platībā,
zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000064211, EUR 140 vērtībā, kas noteikta atbilstoši mantisko
ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas
novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā par EUR 140”.
Lēmums Nr.304.
5. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu zemes gabalam „Gundegas”,
Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums, kas reģistrēts
2017.gada 13.septembrī ar reģ. Nr. 3-14.2/97 par zemes nomu 0,28 ha platībā uz pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi ¼ domājamās daļas apmērā Salacgrīvas pagastā „Gundegas”, zemes vienības kadastra
apz. 6672 004 0027.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums, kas reģistrēts
2017.gada 13.septembrī ar reģ. Nr. 3-14.2/98 par zemes nomu 0,28 ha platībā uz pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi ¼ domājamās daļas apmērā Salacgrīvas pagastā „Gundegas”, zemes vienības kadastra
apz. 6672 004 0027 (mantojuma apliecība 2014.gada 7.augusts).
2017.gada 12.septembrī ar Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr.7-18/144 zemes
lietotājiem atsavinātas lietošanas tiesības un zemes gabalu „Gundegas”, zemes vienības kadastra
apz. 6672 004 0027 0,28 ha platībā 1/4 domājamās daļas apmērā katram, un tas noteikts kā
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, uzņemts pašvaldības bilancē.
Uz zemes gabala ar kadastra apz. 6672 004 0027 atrodas viena dzīvojamā māja un viena
saimniecības ēka, kas pieder [..], saskaņā ar 2007.gada 14.jūnija mantojuma apliecību ¼ domājamās
daļas apmērā un [..], saskaņā ar 2014.gada 7.augusta mantojuma apliecību ¼ domājamās daļas
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 30.08.2005. MK noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, un ņemot vērā zemes nomas pirmtiesību ieguvušo
personu saņemtos iesniegumus, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
5

Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala
Salacgrīvas pagastā „Gundegas” ar kadastra apz. 6672 004 0027 0,28 ha platībā ¼ daļas
apmērā nomu, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības;
1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
1.3. nomas maksa maksājama no 2011.gada 30.decembra - dienas, kad nomnieks ieguvis
nomas tiesības.
2. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala
Salacgrīvas pagastā „Gundegas” ar kadastra apz. 6672 004 0027 0,28 ha platībā ¼ daļas
apmērā nomu, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot:
2.1. zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības;
2.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.3. nomas maksa maksājama no 2014.gada 7.augustu - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas
tiesības.
3. Papildus nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.305. Pielikums uz 1 lp., iesniegumi uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes nekustamā
īpašuma nodaļas 2017.gada 12.septembra lēmums Nr.7-18/144 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Liepupes pagastā iznomāšanu
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 23.augustā saņemts [..] iesniegums reģ. Nr. 3-14.2/86
ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apz. 6660 006 0070
(12,1ha platībā) un zemes vienību ar kadastra apz. 6660 006 0125 (2 ha platībā).
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs
ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
3.punktu, ņemot vērā 2017.gada 13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 3 (trīs) gadiem [..] zemes vienību ar kadastra apz. 6660 006 0070 (12,1ha
platībā) un zemes vienību ar kadastra apz. 6660 006 0125 (2 ha platībā), pielikums Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt par katru iznomāto zemes vienību nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta
noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo
nomas maksu lauksaimnieciskai izmantošanai.
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4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.306. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par pašvaldības zemes gabala “Krišupe”, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās J.Cīrulis, A.Jankovska; izsakās I.Cīrule)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 17.augustā saņemts SIA “Eniss”, VRN 44103063335,
adrese: “Donavas -5”, Vecsalaca, Salacgrīvas pagasts iesniegums, reģ. Nr.7-16.2/560 par zemes
gabala Salacgrīvā, “Krišupe”, zemes vienības kadastra apz.6615 010 0133 (3600 kv.m platībā)
iznomāšanu īpašuma sakopšanai un ikdienas uzturēšanai.
Zemes gabals Salacgrīvā, “Krišupe”, zemes vienības kadastra apz.6615 010 0133 (3600
kv.m platībā) ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 358, noteikts kā
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5; 28.§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, 2017.gada 13.septembra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Eniss”, VRN 44103063335 zemes gabalu Salacgrīvā, “Krišupe” ar zemes
vienības kadastra apz.6615 010 0133 (3600 kv.m platībā), bez apbūves tiesībām – īpašuma
sakopšanai un ikdienas uzturēšanai, saskaņā ar iezīmēto teritoriju zemes robežu shēmā
(pielikums Nr.1).
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
kadastrālās vērtības.
3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) gadi.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī.
Lēmums Nr.307. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par zemes gabala daļas iznomāšanu nomas līguma slēgšanu Ezera iela 11,
Liepupē, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 28.augustā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..]
iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/592) par zemes gabala daļas Liepupē, Ezera ielā 11 439 kv.m platībā
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Zemes gabals Liepupē, Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0494 (1,6834 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītīgs, saskaņā ar
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2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no
zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liepupē, Ezera ielā 11, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0494 439 kv.m platībā (teritorija Nr.39), bez apbūves tiesībām,
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – sakņu dārzi.
3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) gadi.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.308. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par daļu pašvaldībai piekritīga zemes gabala Valdemāra ielā 37, Ainažos
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
Zemes gabals Ainažos, Valdemāra ielā 37, zemes vienības kadastra apz. 6605 001 0099
(5270 kv.m platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2009.gada
19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 336.
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 14.jūlijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..], iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/479) ar lūgumu nomāt daļu zemes gabala Valdemāra ielā
37 (800 kv.m. platībā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.6605 001
0099 Valdemāra ielā 37 (800 kv.m. platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – piemājas saimniecības uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 6. punktā noteikto minimālo nomas maksu pērējiem gadījumiem.
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4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 7 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.309. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā Meldru ielā 12
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], adrese: [..] 2017.gada 4.septembra iesniegums, kas
reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 5.septembrī ar reģ. Nr.7-14.2/91 par zemes gabala
daļas 120 kv.m platībā iznomāšanu Salacgrīvā, Meldru ielā 12 mazdārziņa izveidošanai.
Zemes gabals Meldru ielā 12, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0236
2513kv.m platībā un ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000463913.
Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.
gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojums”, zemes gabals paredzēts dabas pamatnes, parku un zaļās zonas teritorijām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 12 (divpadsmit) gadiem [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala
Salacgrīvā, Meldru ielā 12, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0236 120kv.m
platībā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izveidošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2. punktā noteikto minimālo nomas maksu
sakņu dārza izmantošanai.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības
un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.310. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 1, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038
(19 907 kv.m platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs zemes gabals, kas reģistrēts
Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 376.
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Salacgrīvas novada domē 2017.gada 12.jūlijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/470) ar lūgumu nomāt daļu zemes gabala Krišjāņa Barona
ielā 1 (800 kv.m. platībā).
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 23.augustā saņemts [..], personas kods [..] dzīvesvietas
adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/5740) ar lūgumu nomāt daļu zemes gabala Krišjāņa Barona
ielā 1 (240 kv.m platībā), saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.8 (pielikums Nr.2).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.6605
003 0038, Krišjāņa Barona ielā 1 (800 kv.m. platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.6605
003 0038, Krišjāņa Barona ielā 1 (240 kv.m. platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 2.1punktā, noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārza izmantošanai.
5. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 7 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.311. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par grozījumiem 2006.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr. 01/2006 īpašumā
“Muižas parks”, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Nekustamais īpašums “Muižas parks”, kadastra Nr. 6660 009 1353, zemes ierīcības projekta
izstrādes rezultātā tika sadalīts sīkākās zemes vienībās un izveidoti atsevišķi īpašumi, un tie ir:
“Muižas parks”, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 1353, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660
009 0572 - 2,6681 ha platībā; “Muižas parks 1”, īpašuma kadastra Nr.6660 009 0587, zemes
vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0574 - 0,0803 ha platībā; “Muižas parks 2”, īpašuma
kadastra Nr.6660 009 0587, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0575 – 0,3407 ha
platībā.
2006.gada 8.februārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 01/2006 (ar 2009.gada 30.jūnija
papildvienošanos Nr.1 un 2011.gada 11.oktobrī noslēgto papildvienošanos Nr. 2 (reģ. Nr. 82.1/103)) par nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, iznomāšanu. Nomas līgums ir
spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nekustamais īpašums
“Muižas parks”, Liepupes pagastā, zemes ierīcības rezultātā ir sadalīts, ir nepieciešams veikt
izmaiņas noslēgtā nomas līguma priekšmetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2017.gada 13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt līguma 2006.gada 8.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 01/2006 priekšmetu
un zemes nomas līguma 2.1. izteikt jaunā redakcijā:
“2.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā par samaksu pašvaldības
zemes gabalus: “Muižas parks”, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 1353, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6660 009 0572 - 2,6681 ha platībā, “Muižas parks 1”, īpašuma
kadastra Nr.6660 009 0587, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0574 -0,0803 ha
platībā, “Muižas parks 2”, īpašuma kadastra Nr.6660 009 0588, zemes vienības kadastra
apzīmējums 6660 009 0575 – 0,3407 ha platībā., saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmētām
teritorijām, turpmāk tekstā kopā – Zemes gabals”.
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2006.gada 8.februārī noslēgtajā zemes nomas līguma
Nr. 01/2006, noslēdzot rakstveida vienošanos.
Lēmums Nr.312. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu
(debatēs piedalās L.Jokste, A.Zunde)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 11.septembrī saņemts biedrības „Ainaži”, reģ. Nr.
40008153149, valdes locekles Ilonas Jēkabsones iesniegums, reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā
ar Nr. 7-14.2/95) par telpas Nr. 3, daļas iznomāšanu Parka ielā 16, Ainažos 2 kv.m platībā biedrības
LEADER projekta „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai” - tautas tērpu
uzglabāšanai.
Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Parka ielā 16 ar būves kadastra apz. 6605 002
0089 001, sastāv no pārvaldes ēkas – bibliotēkas ar kopējo platību 748,4kv.m, kas reģistrēts Ainažu
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000501036.
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība
sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, 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” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem un balstoties uz 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „Ainaži”, reģ. Nr. 40008153149, Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 16, Ainažos nedzīvojamās telpas Nr.3 2 (divus)
kv.m tautas tērpu uzglabāšanai - projekta “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošanai”.
2. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi.
3. Noteikt nomas maksu 0,39 euro mēnesī.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.313. Nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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14. §
Par īres līguma noslēgšanu īpašumā [..]
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 22.augustā saņemts [..], dzīvojoša [..] iesniegums
(reģ.Nr.7-14.2/85) par 2013.gada 2.janvārī noslēgtā īres līguma 8-2.6/5 īpašumā [..] pagarināšanu.
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2015. gada 6. jūnijā, persona turpina lietot
pašvaldības dzīvoklī, jo nav citas dzīves vietas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 47,6kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko īres periodu, kurā persona lietoja pašvaldības
dzīvokli [..], tas ir no 2015.gada 7.jūnija, īres līgumā iekļaujot nosacījumu, ka personai ir
pienākums samaksāt īres maksu par faktisko īres periodu.
4. Noteikt īres līguma darbības termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.314. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par 2017.gada 4.janvāra dzīvokļa [..]
īres līguma Nr. 8-2.6/3 atjaunošanu
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās I.Balode, L.Jokste, D.Straubergs, J.Lipsbergs)
A.Ilgavīzis informē, ka [..] 2017.gada 20.septembrī iesniedzis iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/637), ar
kuru atsauc savu 2017.gada 26.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/502) par dzīvokļa [..] īres līguma
Nr.8-2.6/3 atjaunošanu.
Ņemot vērā [..] 2017.gada 20.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/637), lēmuma projekts
“Par 2017.gada 4.janvāra dzīvokļa [..] īres līguma Nr.8-2.6/3 atjaunošanu” netiek izskatīts.
Lēmuma projekts uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada 10.augusta
atzinums Nr.1.17/223 uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa [..]
īres līguma Nr. 8-2.6/35 atjaunošanu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās I.Balode)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 29.martā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā
dzīves vieta [..], iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/221) un 2017.gada 9.augusta iesniegums (reģ. Nr. 316.2/531) par īres līguma atjaunošanu uz dzīvokli [..].
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Saskaņā ar 2012.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.606 “Par īres
tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..]”, [..], personas kods [..], un tās ģimenes locekļiem [..], personas
kods [..], un [..], personas kods [..], bija piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli [..] ar platību 28,1 kv.m.
2013.gada 2.janvārī noslēgtā dzīvokļa īres līguma Nr.8-2.6/35 termiņš beidzies 2017.gada
1.janvārī.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres maksas parādu.
2017.gada 14.augustā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/224 par īres tiesību
pagarināšanu uz termiņu 3 gadi.
Ar 2017.gada 14.augustā Sociālā dienesta izziņu Nr. Nr.3.3/243 [..] ģimenei piešķirts
maznodrošinātas ģimenes statuss līdz 2017.gada 31.oktobrim.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka [..] ar ģimenes locekļiem turpina dzīvot dzīvoklī
[..], kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 11.pantu,
saskaņā ar 2017.gada 11.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot piešķirtās īres tiesības (dzīvokļa īres līgums 8-2.6/35 no 2013.gada 2.janvāra) [..],
personas kods [..] uz pašvaldības dzīvokli [..] ar platību 28,1 kv.m.
2. Noteikt īres maksu 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laiku, līdz vienošanās noslēgšanai.
4. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi.
Lēmums Nr.315. Iesniegumi uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
14.augusta atzinums Nr.1.17/224 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par 2012.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/119 īpašumā [..] atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 31.augustā saņemts [..], dzīvojošas [..] iesniegums
(reģ.Nr.7-14.2/89) par 2012.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/119 īpašumā [..] pagarināšanu.
Ar 2012.gada 23.maija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 261 [..] piešķirtas īres
tiesības uz dzīvokli [..].
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2017. gada 31. jūlijā, persona turpina dzīvot
dzīvoklī.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.1., saskaņā ar 2017.gada 13.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2012.gada 1.augustā noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/119 uz dzīvokli [..] ar [..],
personas kods [..], ar kopējo platību 57,73kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,23.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko periodu, tas ir no 2017.gada 1.augusta.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
13

Lēmums Nr.316. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828,
2017.gada 15.augusta iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas
centrā un reģistrēts ar Nr.3-16.1/553, 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)
ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra
saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”,
Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 255, protokols N.10; 19.§ “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumā
“Jaunprimmas”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads”.
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 48,28 ha tiek atdalīta zemes vienība 28,47
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 Attīstības komitejas 2017. gada
13.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, 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.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] (zemes
dalījuma shēma pielikumā).
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 48,28 ha atdalīt zemes vienību 28,47 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc
uzmērīšanas).
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3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 19,81
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 lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 19,81 ha platībā.
4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 28,47 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 mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201) 28,47 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.317. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 32 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.
44103034016, 2017.gada 7.septembra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu
apkalpošanas centrā un reģistrēts ar Nr.3-16.2/612, 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)
ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Par Ainažu
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu”, Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu
Nr. 270, protokols N.10; 53.§ “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 27,28 ha tiek atdalīta zemes vienība 8,52 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un no jaunizveidotās zemes vienības tiek
izveidots jauns nekustamais īpašums.
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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 Attīstības komitejas 2017. gada
13.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, zemes ierīkotāja
Raimonda Kokina, sertifikāta Nr. AA000000036, izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu [..] (zemes dalījuma shēma pielikumā).
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 27,28 ha atdalīt zemes vienību 8,52 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc
uzmērīšanas).
3. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no paliekošās zemes vienības ar kopējo platību 18,76
ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1 un
plānoto kadastra apzīmējumu [..]) un uz tās esošajām ēkām, zemei un ēkām saglabāt
nosaukumu un adresi [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
8,86 ha platībā.
 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 9,90
ha platībā.
4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar kopējo platību 8,52 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) 8,52 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.318. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 11 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr. 286
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
Izskatījusi Valsts zemes dienesta 2017.gada 22.augusta vēstuli par grozījumu un
precizējumu nepieciešamību Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr. 286 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”, kā arī saskaņā ar 2017.gada
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13.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr. 286 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” (turpmāk tekstā – lēmums):
1. Lēmuma konstatējošās daļas trešajā un piektajā rindkopā, un lemjošās daļas 1.punktā zemes
vienības kadastra apzīmējumu “[..]” aizstāt ar “[..]”.
2. Lēmuma lemjošās daļas 4.punktā kadastra apzīmējumu “[..]” aizstāt ar “[..]”.
Lēmums Nr.319. Valsts zemes dienesta 2017.gada 22.augusta vēstule uz 1 lp. pievienota
protokolam.
21. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo D.Būmane)
D.Straubergs ierosina izskatīt iespējas turpmāk šāda veida lēmumu pieņemšanu deleģēt domes
iestādēm (nodaļām).
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], 2017.gada 9.augusta iesniegumu, kas saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 9.augustā un reģistrēts ar Nr.1316.1/538, konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7 datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk –
Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..].
No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 2,6602 ha ir paredzēts atdalīt četras zemes vienības aptuveni 0,5 ha (5000 m2) platībā un
zemes vienību piebraucamajam ceļam aptuveni 0,1602 ha (1602 m2) platībā atbilstoši klāt
pievienotajai shēmai.
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 ir lauksaimnieciskā teritorija, kur no jauna
veidojamas zemes vienības minimālā platība pilsētas teritorijā ir noteikta 0,5 ha (5000 m2).
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.punkts nosaka, ka pilsētās un ciemos
detālplānojumu izstrādā, ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide
teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorija
(DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzD), jauktas centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija (P).
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.
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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 13.septembra Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, 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 2,6602 ha atdalīt
četras zemes vienības 0,5 ha (5000 m2) platībā un zemes vienību 0,1602 ha (1602 m2) platībā
piebraucamā ceļa izbūvei, izveidot 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:
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.320. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu
(ziņo I.Cīrule)
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81.punkts nosaka, ka
topogrāfiskais plāns ir derīgs tikai ar mērnieka parakstu pēc to attiecīgās saskaņošanas, pārbaudes
un reģistrācijas. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas
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datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne
ilgāku par diviem gadiem.
Topogrāfiskais plāns ir reģistrēts SIA “Mērniecības datu centrs” 2016.gada 19.septembrī,
uzmērījums reģistrēts ar Nr. 6615TP157196, dati ir ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes
noteikumi” 81.punktu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt SIA “Metrum” izstrādātā topogrāfiskā plāna zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6615 001 0073 un 6615 001 0094 (uzmērījuma reģ. Nr. 6615TP157196) derīguma
termiņu līdz 2018.gada 18.septembrim saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.321. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Smiltenes ielā, Salacgrīvā
(debatēs piedalās D.Straubergs, R.Jirgensons, J.Cīrulis, I.Balode, J.Lipsbergs; izsakās M.Pirro,
K.Ķemers)
D.Straubergs ierosina veikt iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viņu viedokli par
nepieciešamību Salacgrīvas pilsētas kvartālā starp Valmieras ielu un Salacas upi ieviest zonu, kurā
atļautais maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
J.Cīrulis ierosina atlikt iesniegtā lēmuma projekta izskatīšanu.
D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu – atlikt iesniegtā lēmuma projekta “Par ceļa
zīmju uzstādīšanu Smiltenes ielā, Salacgrīvā” izskatīšanu, uzdot domes izpilddirektoram nodrošināt
iedzīvotāju aptaujas veikšanu par nepieciešamību Salacgrīvas pilsētas kvartālā starp Valmieras ielu
un Salacas upi ieviest zonu, kurā atļautais maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h,
pēc aptaujas rezultātu apkopošanas jautājumu sagatavot un virzīt izskatīšanai domes komitejās.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt iesniegtā
lēmuma projekta “Par ceļa zīmju uzstādīšanu Smiltenes ielā, Salacgrīvā” izskatīšanu, uzdot domes
izpilddirektoram nodrošināt iedzīvotāju aptaujas veikšanu par nepieciešamību Salacgrīvas pilsētas
kvartālā starp Valmieras ielu un Salacas upi ieviest zonu, kurā atļautais maksimālais braukšanas
ātrums nepārsniedz 30 km/h, pēc aptaujas rezultātu apkopošanas jautājumu sagatavot un virzīt
izskatīšanai domes komitejās.
Lēmums Nr.322. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
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24. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Ainažu bērnudārza PII „Randa” un
Ainažu pārvaldes katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2017.gada 13. septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2017./2018.gada apkures sezonā Ainažu bērnudārza PII „Randa”
katlu mājai 53.91 EUR/MWh.
2. Noteikt apkures maksu Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 2017./2018.gada apkures sezonā
doktorāta telpās (85,3m2) - 7.43 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWh doktorāta telpās
tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai piemērojot koeficientu 0.138.
3. Noteikt apkures maksu 2017./2018.gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai 53.82
EUR/MWh.
4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.323. Aprēķini uz 8 lp. pievienoti protokolam.
25. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2017./2018. gada apkures sezonai Sporta
ielas 8A katlu mājā
(ziņo J.Auziņš, debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, I.Balode; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2017./2018.gada apkures sezonā Sporta ielas 8A, Salacgrīvā katlumājai
102.91 EUR/MWh.
2. Noteikt apkures maksu Salacgrīvas vidusskolas dienesta dzīvoklim 2017./2018. mācību gadā
214.61 EUR vai 23.85 EUR mēnesī.
3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.324. Aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Liepupes katlumājai
(ziņo J.Auziņš; debatēs piedalās J.Cīrulis, J.Lipsbergs, D.Straubergs, A,Zunde; izsakās I.Lazdiņa)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350,
juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 2017.gada 10. augusta iesniegumu (reģ.
Salacgrīvas novada domē 10.08.2017. ar reģ. Nr. 3-16.2/539) par siltumenerģijas tarifa izmaiņām
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katlu mājā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē un lūdz apstiprināt SIA “Energolux” iesniegto apkures
tarifu 49,98 EUR/MWh + PVN.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu,
2014.gada 21.augusta deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/514 16.punktu, saskaņā ar 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka siltumenerģijas gala tarifs no katlu mājas Liepupē, Mehanizācijas ielā 4
siltumapgādes pakalpojumam ir 49,98 EUR/MWh + PVN. Iepriekš noteiktais
siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr Salacgrīvas novada domē tiek apstiprināts
jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tiek
apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem siltumenerģijas
tarifs kā sabiedriskais pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā.
2. Veikt grozījumus 2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr.3-25.3/514, iekļaujot šī
lēmuma 1.punktā noteikto. Vienošanos par grozījumiem 2014.gada 21.augusta deleģēšanas
līgumā Nr.3-25.3/514 noslēgt pēc vienošanās projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā.
3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.325. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Tirgus ielas 7 katlumājai
(ziņo J.Auziņš,; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās I.Lazdiņa)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350,
juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 2017.gada 11. septembra iesniegumu
(reģ. Salacgrīvas novada domē 11.09.2017. ar reģ. Nr. 3-16.2/615) par siltumenerģijas tarifa
izmaiņām katlu mājā Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, ar lūgumu noteikt jaunu apkures tarifu 57,46
EUR/MWh + PVN.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu,
2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 17.punktu, saskaņā ar 2017.gada
13.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka siltumenerģijas gala tarifs no katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 siltumapgādes
pakalpojumam ir 57,46 EUR/MWh + PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Veikt grozījumus 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.3-25.3/320, iekļaujot šī lēmuma
1.punktā noteikto. Vienošanos par grozījumiem 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.325.3/320 noslēgt pēc vienošanās projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Lēmums Nr.326. Iesniegums uz 5 lp. un aprēķini uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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28. §
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 7.septembra iesniegumu
(reģ. Nr.3-18/272), saskaņā ar 2017.gada 13.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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:
Autobenzīns
E-95,A-98,
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
[..]

[..]

Patapināta mākslas skolai
[..]

8.4

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
[..]

Ziemā

Vasarā

6.5

6.0

Lēmums Nr.327. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458
“Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta
mērķdotāciju” apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. un 14. punktiem, uz 2016. gada 5. jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35.
punktiem, 2017.gada 11.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada
13.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
lēmumu Nr.458 apstiprinātajos noteikumos „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale
Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto
valsts budžeta mērķdotāciju” (turpmāk – noteikumi):
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1.Izteikt noteikumu 8.1.punktu sekojošā redakcijā:
“8.1.vispārizglītojošajās skolās – administrācijai (direktoru vietnieku un struktūrvienību
vadītājiem) – atbilstoši spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem”;
2.Izteikt noteikumu 8.2.punktu sekojošā redakcijā:
“8.2.vispārizglītojošajās skolās – atbalsta personālam (skolotājs logopēds, izglītības psihologs,
izglītības iestādes bibliotekārs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, pedagogs karjeras
konsultants) – atbilstoši spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem”.
3.Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.328.
30. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.58
“Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
19.punktu, kā arī izmaiņām audzēkņu skaitā izglītības iestādēs, saskaņā ar 2017.gada 11.septembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2017.gada 13.septembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.58 “Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam
izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs” ar 3.punktu sekojošā redakcijā:
“3. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Salacgrīvas
novada izglītības iestādēs no 2017.gada 1.septembra, saskaņā ar pielikumu Nr.2
“Salacgrīvas novada domes iestāžu 2016.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi,
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
2017.gadā”.
Lēmums Nr.329. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un profesionālās ievirzes
(mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru
(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās M.Pirro)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta nolikumu “Par naudas
balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to apmēru” un 2016. gada 23. marta
nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās ievirzes (mākslas
un mūzikas) izglītībā un to apmēru”, 2017.gada 29.augusta Direktoru Padomes lēmumu,
Salacgrīvas novada izglītības speciālistes Antras Paegles iesniegumu, 2017.gada 11.septembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.septembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
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Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs un valsts
mēroga konkursā 2016./2017.mācību gadā sekojošiem Salacgrīvas vidusskolas un
Salacgrīvas mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem:
N.p.k.
1.
2.
3.

Naudas balvas
saņēmējs
Ričardam Kauliņam
Laimdotai Pelšei
Laurim Liepiņam

4.

Guntaram Ūdrim

5.
6.
7.

Rodrigo Frošam
Jurģim Puriņam
Egitai Repelei

Sasniegumi
3. vieta valsts bioloģijas 39. olimpiādē,
3. vieta valsts bioloģijas 39. olimpiādē,
3. vieta valsts 18. mājturības un tehnoloģiju
un mājsaimniecības olimpiādē
3. vieta valsts 18. mājturības un tehnoloģiju
un mājsaimniecības olimpiādē
1.vieta valsts konkursā grafikas dizainā
1.vieta valsts konkursā grafikas dizainā
1.vieta valsts konkursā grafikas dizainā

Naudas balva
EUR
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

2. Naudas balvu izmaksājot tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likuma “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.330. Iesniegumi uz 23 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621
“Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs, D.Melnalksnis, J.Lipsbergs; izsakās M.Pirro )
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Salacgrīvas novada domes
2017.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums””,
saskaņā ar finanšu komitejas 2017.gada 13.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,), PRET – nav,
ATTURAS – 2 (Jānis Lipsbergs, Agra Jankovska), Evija Keisele, Jānis Cīrulis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu
Nr. 621 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums):
1.1.Izslēgt nolikuma 4.sadaļu “Domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos”.
1.2. Nolikuma 5.sadaļu “Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos” izteikt šādā
redakcijā:
“5. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
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5.1. Domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amats un domes priekšsēdētāja
vietnieka izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos amats ir algots.
5.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieka
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos, tiek mēnešalga noteikta EUR 868 mēnesī.
5.3. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, aizvietojot domes priekšsēdētāju un,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā, mēnešalgu nosaka 95% apmērā no
domes priekšsēdētāja mēnešalgas.
5.4. Tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras
kalendārās nedēļas un apmaksāts papildatvaļinājums atkarībā no darba stāža. Ja domē nostrādāti 3 –
5 gadi - divas darba dienas, ja 5 – 10 gadi – četras darba dienas, ja vairāk par 10 gadiem – 6 papildu
atvaļinājuma darba dienas.
5.5. Tiek izmaksāts pabalsts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā sakarā ar ģimenes
locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā
nāvi.
5.6. Apmaksāt redzes pārbaudes vienu reizi gadā. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka
nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski
redzes korekcijas līdzekļi (brilles, briļļu lēcu un briļļu ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana vai
kontaktlēcu iegāde) darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo nodarbināto 57 euro apmērā pēc ārsta
izziņas piestādīšanas.
5.7. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietniekam
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos atbilstoši budžetā ieplānotajiem līdzekļiem, var
piešķirt naudas balvu, kas kalendārā gada ietvaros nepārsniedz domes priekšsēdētāja vietniekam
noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar domes priekšsēdētāja vietnieka vai Salacgrīvas novada
pašvaldības svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā domes priekšsēdētāja vietnieka
ieguldījumu Salacgrīvas novada domes mērķu sasniegšanā.
5.8. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietniekam
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos var piešķirt atvaļinājuma pabalstu līdz 50 % no
mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā
nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus šī Nolikuma
1.pielikumā noteiktos kritērijus. Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt pie ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
5.9. Atbilstoši budžetā ieplānotajiem līdzekļiem, tiek veikta amatpersonas veselības
apdrošināšana, ņemot vērā, ka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no
normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra. Ja apdrošināšanas polises
cena pārsniedz minēto apmēru, amatpersona sedz cenu starpību.”
1.3. Nolikuma Pielikumu Nr.1 izteikt šādā redakcijā:
“PIELIKUMS Nr. 1
Salacgrīvas novada domes darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumam

Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji
Atvaļinājuma pabalstu var piešķirt vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā
atvaļinājumā, saskaņā ar turpmāk norādītajiem kritērijiem:
1.

2.

Nodarbinātības ilgums Salacgrīvas novada domē:
1.1. Sākot ar 1 pilnu gadu līdz 3 pilniem gadiem- 40% apmērā
1.2. No 3 pilniem gadiem līdz 5 pilniem gadiem - 45% apmērā
1.3. Vairāk par 5 pilniem gadiem – 50% apmērā
Darba kvalitāte
2.1. Darbs tiek veikts bez kļūmēm (vai ar neievērojamām kļūdām, kuras tiek labotas
patstāvīgi)
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3.

2.2. Ir regulāra augsta darba kvalitāte, nav nepieciešama kontrole, uz darbinieku var pilnībā
paļauties.
Lojalitāte
3.1. Pozitīva attieksme pret darbu
3.2. Lojāla attieksme pret darba devēju, tā rīkojumiem un lēmumiem

Atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības
jautājumos un domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
izvērtējot noteiktos kritērijus, piešķir ar domes lēmumu.
Atvaļinājuma pabalstu izpilddirektoram, padomniekam juridiskajos jautājumos un izglītības
iestāžu vadītājiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar domi un pilda darba devēja funkcijas,
izvērtējot noteiktos kritērijus, piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Atvaļinājuma pabalstu pārējiem darbiniekiem, izvērtējot noteiktos kritērijus, piešķir ar
izpilddirektora rīkojumu.
Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (darba)
attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.”
2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma Nr.212 “Par Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos darba samaksu” 1. un 2.punktu.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma 213 “Par Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos darba
samaksu” 1. un 2.punktu.
Lēmums Nr.331.
33. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo I.Lazdiņa, G.Kristiņa)
G.Kristiņa lūdz no sagatavotā lēmuma projekta svītrot 2.punkta ierakstiem Nr.3 un Nr.4 norādīto
amata saimi (apakšsaimi), līmeni, jo sākotnēji nebija zināmi projekta nosacījumi un amati tika
klasificēti, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
nosacījumus. Pirmdien, 18.septembrī projekta atbildīgie darbinieki bija uz semināru, kurā tika
noskaidrots, ka uz lēmuma projekta 2.punktā minētajiem amatiem attiecas Pedagogu darba
samaksas noteikumi, līdz ar to nav nepieciešams tos klasificēt.
Deputāti atbalsta G.Kristiņas lūgumu.
A.Jankovsa ierosina balsojumu vadīt par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi.
D.Straubergs aicina deputātus balsot par deputātes A.Jankovskas priekšlikumu – balsot atsevišķi par
katru lēmuma projekta punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 4 deputāti (Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Ilona
Balode, Jānis Lipsbergs), PRET – 9 (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis),
ATTURAS – 1 (Lija Jokste), Salacgrīvas novada dome noraida deputātes A.Jankovskas
priekšlikumu balsot atsevišķi par katru lēmuma projekta “Par grozījumiem Salacgrīvas novada
domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un
iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”” punktu.
D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā 2.punktu izsakot
sekojoši:
“2.Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.apakšsadaļu “Izglītība” papildināt ar sekojošiem ierakstiem:
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Nr.

3
4
5

6

Amats

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš
saime),
līmenis

-

0.6

408 €

-

-

0.133

90.44 €

-

-

0.133

90.44 €

-

-

0.067

45.56 €

-

Pedagoga palīgs Liepupes
vidusskolā **
Pedagoga palīgs Salacgrīvas
vidusskolā **
Interešu izglītības pulciņa
“Robotika” pedagogs
Salacgrīvas vidusskolā **
Sporta pedagogs peldēšanā
Kr.Valdemāra Ainažu
pamatskolā **

Piezīmes

Uz projekta

“Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
realizācijas laiku
līdz 30.12.2020.

**Katra mācību gada sākumā slodze tiek pārskatīta atbilstoši projekta nosacījumiem”

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumu Nr.331 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 “Par Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” un uz izglītības
speciālista 2017.gada 4.septembra iesniegumu (Nr.3-18/269) par sadarbības līguma noslēgšanu ar
VISC par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” īstenošanu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Jānis Cīrulis, Evija
Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
1.apakšsadaļas “Lēmējvara” izteikt šādā redakcijā:

Nr.

1
2

3
4

Amats

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības
jautājumos
Domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes
jautājumos
Atbildīgais domes sekretārs

Koeficients

Slodzes

Amatalga

1

1828

-

-

868

-

-

868

1

1042

0.6

Amata
saime
(apakš
saime),
līmenis

Piezīmes

18.3IV A

2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.apakšsadaļu “Izglītība” papildināt ar sekojošiem ierakstiem:
Nr.

3
4

Amats

Pedagoga palīgs Liepupes
vidusskolā **
Pedagoga palīgs Salacgrīvas

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš
saime),
līmenis

-

0.6

408 €

-

-

0.133

90.44 €

-

27

Piezīmes

Uz projekta

“Atbalsts
izglītojamo

5

6

vidusskolā **
Interešu izglītības pulciņa
“Robotika” pedagogs
Salacgrīvas vidusskolā **
Sporta pedagogs peldēšanā
Kr.Valdemāra Ainažu
pamatskolā **

-

0.133

90.44 €

-

individuālo
kompetenču
attīstībai”
realizācijas laiku
līdz 30.12.2020.

-

0.067

45.56 €

-

**Katra mācību gada sākumā slodze tiek pārskatīta atbilstoši projekta nosacījumiem

Lēmums Nr.332. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

34. §
Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta „Pontonu sistēma
Salacā” līdzfinansēšanu
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
„Pontonu sistēma Salacā” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām, t.i. 911.25 EUR (deviņi simti vienpadsmit eiro, 25 centi). Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas 9112.51 EUR (deviņi tūkstoši viens simti divpadsmit eiro, 51 cents).
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” (reģ. Nr.40008209298)
valdes priekšsēdētāja Kaspara Močāna 2017.gada 4.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/607),
pamatojoties uz 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 11.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada
13.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Projekta „Pontonu sistēma Salacā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 911.25 EUR (deviņi simti vienpadsmit eiro, 25 centi).
Lēmums Nr.333. Iesniegums uz 1 lp. un projekta iesnieguma kopija uz 5 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.29
“Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju”
(ziņo E.Keisele)
Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja G.Berga 2017.gada
23.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/570) par jau pārceltā koncert brauciena no 2016.gada uz
2017.gadu uz Horvātiju atcelšanu un lūgumu tā vietā finansēt jau notikušu koncert braucienu uz
Lietuvu 2017.gada 26.-28.maijā un koncert braucienu uz Igauniju no 22.09.-24.09., sniedzot
koncertu Karjas Katarīnas baznīcā., pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321, saskaņā ar 2017.gada 11.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas un
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2017.gada 13.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Dvēseles dziesma” priekšlikumu daļēji par 2017.gadā neizlietotā
finansējuma koncert braucienam uz Horvātiju 3000 euro (trīs tūkstoši euro) daļas 1003
euro (viens tūkstotis trīs euro) pārcelšanu koncert braucienam uz Igauniju, sniedzot
koncertu Karjas Katarīnas baznīcā 2017.gadā no 22.-24. septembrim. Pārējo neizlietoto
finansējumu 1997 euro (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro) atmaksāt, kā
neizlietotu atbilstoši piešķīruma mērķim.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 4.februāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-5.3/73 par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.334. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
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 vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Salacgrīvas novada dome izskatīja Rīgas plānošanas reģiona 11.07.2017. vēstuli Nr.Nos1/49 “Par Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci un attīstības padomi”, ar
lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldību domes pārstāvja izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomē.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17.panta nosacījumiem, plānošanas reģiona
pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce ievēlē plānošanas reģiona attīstības padomi. Plānošanas
reģiona attīstības padomi jāievēlē 2 mēnešu laikā no pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci veido visi plānošanas
reģionā ietilpstošo pašvaldību domju priekšsēdētāji. Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona nolikuma
5.punktā noteiktajam par pašvaldības attīstības padomes locekļa kandidātu lemj attiecīgās
pašvaldības dome un iesniedz plānošanas reģiona kopsapulcei pašvaldības domes lēmuma izrakstu
(norakstu).
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 4.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona,
kuras amata savienošanas ierobežojumi noteikti iepriekš minētā likuma 7.panta piektajā daļā.
Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs var savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma 8.1 panta 4.1 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai
apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā Likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus
izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.
Izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanas pieļaujamību, Salacgrīvas novada dome
secina, ka domes priekšsēdētāja amata savienošana ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
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locekļa amatu, interešu konfliktu neradīs, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.1 panta
4.1 daļu, Rīgas plānošanas reģiona nolikuma 5.punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.septembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
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. Izvirzīt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu ievēlēšanai Rīgas
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā.
2. Atļaut Dagnim Straubergam savienot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja amatu ar
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
Lēmums Nr.335. Rīgas plānošanas reģiona 2017.gada 11.jūlija vēstule Nr.Nos-1/49 uz 2 lp.
pievienota protokolam.
37. §
Iesniegums par ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā radīto bojājumu novēršanu
nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās J.Lipsbergs, J.Cīrulis, D.Straubergs, S.Šlekone, A.Jankovska,
L.Jokste; izsakās A.Ilgavīzis)
J.Cīrulis ierosina atlikt jautājumu, lai veiktu aprēķinus zemes virskārtas sakārtošanas darbu
veikšanai 1584 kvadrātmetru platībā saskaņā ar 2011.gadā noslēgto vienošanos starp Salacgrīvas
novada domi un nekustamā īpašuma īpašnieku, kā arī nepieciešams noslēgt vienošanos ar
nekustamā īpašuma [..] īpašnieku par zemes virskārtas sakārtošanu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu atlikt jautājumu, uzdodot domes
izpilddirektoram - nodrošināt aprēķina sagatavošanu par nepieciešamā pašvaldības finansējuma
apmēru zemes virskārtas sakārtošanas darbu veikšanai 1584 kvadrātmetru platībā saskaņā ar
2011.gadā noslēgto vienošanos starp Salacgrīvas novada domi un nekustamā īpašuma [..]
īpašnieku; nodrošināt vienošanās noslēgšanu ar nekustamā īpašuma [..] īpašnieku par veicamajiem
darbiem virskārtas sakārtošanai 1584 kvadrātmetru platībā; jautājumu virzīt izskatīšanai oktobra
domes sēdē.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu,
uzdodot domes izpilddirektoram - nodrošināt aprēķina sagatavošanu par nepieciešamā pašvaldības
finansējuma apmēru zemes virskārtas sakārtošanas darbu veikšanai 1584 kvadrātmetru platībā
saskaņā ar 2011.gadā noslēgto vienošanos starp Salacgrīvas novada domi un nekustamā īpašuma
[..] īpašnieku; nodrošināt vienošanās noslēgšanu ar nekustamā īpašuma [..] īpašnieku par
veicamajiem darbiem virskārtas sakārtošanai 1584 kvadrātmetru platībā; jautājumu virzīt
izskatīšanai oktobra domes sēdē.
Lēmums Nr.336. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
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38. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta
saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, I.Balode, A.Jankovska, E.Keisele;
izsakās A.Riekstiņš, K.Karlsone, E.Runce)
D.Straubergs ierosina izvirzīt nosacījumu, ka lēmuma projektā iekļautais priekšlikums par
finansējumu dalības maksas segšanai Salacgrīvas novada volejbola komandu dalībai Rīgas
volejbola čempionātā izpildei virzāms saskaņā ar Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta
padomes lēmumu, saskaņojumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
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 13.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
16.augusta saistošajos noteikumos Nr.-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 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.337. Pielikumi uz 12 lp. pievienoti protokolam.
39.Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1. §
Par 2016.gada 24.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/49 pagarināšanu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās L.Jokste, D.Straubergs)
2017.gada 13.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ENERGOLUX service”,
reģ. Nr.40103928401 direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegums (reģ. Nr. 3-16.1/623) ar
lūgumu pagarināt uz iespējami garāko nomas termiņu 2016.gada 24.maijā noslēgto zemes nomas
līgumu 8-2.1/49 pašvaldības zemes gabalā Salacgrīvā, Ostas ielā 4 (150 kv.m platībā).
Līgums termiņš pagarināms saskaņā ar Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaisti atbalsta
programmas ietvaros : “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, apakš pasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.1. “ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Zemes gabals paredzēts izmantot mobilās kafejnīcas novietošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
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Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016.gada 24.maijā ar SIA “ENERGOLUX service” noslēgto zemes nomas
līgumu 8-2.1/49 līdz 2028.gada 23.maijam.
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2016.gada 24.maija Zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49.
Lēmums Nr.338. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1.Sociālā dienesta atskaite par sociālā rehabilitētāja darba rezultātiem.
Ziņo Salacgrīvas novada sociālā dienesta sociālā rehabilitētāja B.Kuņeca (prezentācija uz 9 lp.
pievienota protokolam).
Izsakās A.Holma, M.Pirro, diskusijā piedalās E.Keisele, S.Šlekone, D.Straubergs, I.Balode.
Plkst.17:20 no domes sēdes aiziet deputāte A.Jankovska.
2.Par personām, kurām nav noteiktas dzīves vietas
Ziņo Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja A.Holma (informācija uz 13 lp. pievienota
protokolam).
Diskusijā piedalās I.Balode, L.Jokste, A.Kirhenšteine, D.Straubergs, J.Cīrulis.
Plkst.17:45 no domes sēdes aiziet deputātes M.Kreituse un E.Keisele.

Sēdi slēdz plkst. 18:00
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (25.09.2017.)

____________________________
Gunta Kristiņa (25.09.2017.)

Sēdes protokolētāja
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