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.14
Salacgrīvā

2017.gada 18.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par līguma pagarināšanu par pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā "Daibe"
2. Par grozījumiem 2015.gada 21.augusta līgumā Nr. 3-25.3/473 par Salacgrīvas tirgus
apsaimniekošanu
3. Par lēmumu pieņemšanas deleģējumu Salacgrīvas novada būvvaldei
4. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
5. Par Salacgrīvas novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
10. Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmuma Nr.431 un 2017.gada
19.aprīļa lēmuma Nr.129 atcelšanu
11. Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” Salacgrīvas pagastā pārņemšanu
pašvaldības īpašumā
12. Par nekustamā īpašuma „Sauleskalna ceļš”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
bez atlīdzības valsts īpašumā
13. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
14. Par zemes gabala daļu Meldru ielā, Salacgrīvā maiņu
15. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu
16. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
17. Par 2010.gada 4.augustā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/110 pagarināšanu īpašumā
“Veiksmes”, Liepupē, Liepupes pagastā
18. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
19. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
24. Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu
īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
25. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
27. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
28. Iesniegums par ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā radīto bojājumu novēršanu
nekustamajā īpašumā [..]
29. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2018.gada kalendāram „Mūsu –
Salacgrīvas novads”
30. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
31. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
33. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
34. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
35. Papildus darba kārtības jautājumi:
35.1.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
36. Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ieviešanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā
2.Par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes nepalielināšanu
3.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada 9 mēnešos
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja vietniece, Digna Būmane –
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta
pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes
izglītības speciāliste, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.35.2
“Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
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Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu””, lai precizētu
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
finansētā pedagoga karjeras konsultanta slodzi atbilstoši projekta nosacījumiem.
A.Jankovska jautā vai šis jautājums ir izskatīts komitejās?
D.Straubergs informē, ka jautājums nav izskatīts komitejās, jo Sadarbības līguma grozījumu
projekts no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemts 2017.gada 16.oktobrī.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 35 jautājumiem un
2 papildus darba kārtības jautājumiem. 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, Kristaps Močāns, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par līguma pagarināšanu par pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā "Daibe"
2. Par grozījumiem 2015.gada 21.augusta līgumā Nr. 3-25.3/473 par Salacgrīvas tirgus
apsaimniekošanu
3. Par lēmumu pieņemšanas deleģējumu Salacgrīvas novada būvvaldei
4. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
5. Par Salacgrīvas novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
10. Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmuma Nr.431 un 2017.gada
19.aprīļa lēmuma Nr.129 atcelšanu
11. Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” Salacgrīvas pagastā pārņemšanu
pašvaldības īpašumā
12. Par nekustamā īpašuma „Sauleskalna ceļš”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
bez atlīdzības valsts īpašumā
13. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
14. Par zemes gabala daļu Meldru ielā, Salacgrīvā maiņu
15. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu
16. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
17. Par 2010.gada 4.augustā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/110 pagarināšanu īpašumā
“Veiksmes”, Liepupē, Liepupes pagastā
18. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
19. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
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22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
24. Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu
īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
25. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
27. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
28. Iesniegums par ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā radīto bojājumu novēršanu
nekustamajā īpašumā [..]
29. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2018.gada kalendāram „Mūsu –
Salacgrīvas novads”
30. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
31. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
33. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
34. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
35. Papildus darba kārtības jautājumi:
35.1.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
35.2.Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
36. Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ieviešanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā
2.Par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes nepalielināšanu
3.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada 9 mēnešos

1.§
Par līguma pagarināšanu par pakalpojumu sniegšanu –
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe"
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāts Dāvis Melnalksnis.
2017.gada 24.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemta SIA “ZAAO” vēstule “Par līguma par
pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe” (reģistrēta Salacgrīvas
novada domē ar reģ. Nr.3-11/830) ar lūgumu pagarināt 2009.gada 31.jūnijā starp Salacgrīvas
novada pašvaldību un SIA “ZAAO” noslēgto līgumu par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”, saskaņā ar kuru pašvaldība piešķīrusi
SIA
“ZAAO” ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko pakalpojumu – Salacgrīvas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Vienošanās
par līguma pagarināšanu nepieciešamību SIA “ZAAO” pamato ar Ministru kabineta 2016.gada
30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un
reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”
ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšanas” īstenošana,
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kā arī minētā pasākuma mērķi – attīstīt atkritumu pārstrādi, veicinot atkritumu vairākkārtēju
izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2017.gada 11.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2009.gada 31.jūnijā starp Salacgrīvas novada domi un SIA “ZAAO” noslēgto
līgumu par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe” līdz
2022.gada 31.oktobrim.
Lēmums Nr.343. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par grozījumiem 2015.gada 21.augusta līgumā Nr. 3-25.3/473
par Salacgrīvas tirgus apsaimniekošanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska)
2017.gada 31.augustā Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas pilsētas tirgus
apsaimniekotāja Ginta Ostapko 2017.gada 31.augusta iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
grozījumu veikšanu 2015.gada 21.augusta līguma Nr. 3-25.3/473 par Salacgrīvas pilsētas tirgus
apsaimniekošanu 5.2.4.punktā, nosakot, ka tirgus apsaimniekotājam ir tiesības organizēt Jūras
svētku un pilsētas svētku ielu tirdzniecību pašvaldībai piederošajos zemes gabalos, ja tiek mainīta
svētku organizēšanas vieta Salacgrīvas pilsētā.
Salacgrīvas tirgus nodots apsaimniekošanā Gintam Ostapko, saskaņā ar Salacgrīvas novada
domes 2015.gada 29.jūlijā apstiprināto lēmumu Nr. 276 “Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta
ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību
pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu” rīkoto konkursu par
Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoli tirgus apsaimniekošanai,
tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlasei. 2015.gada 21.augusta līguma Nr. 3-25.3/473
par Salacgrīvas pilsētas tirgus apsaimniekošanu 5.2.4.punkts nosaka, ka tirgus pārvaldītājam ir
tiesības organizēt Jūras svētku un Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecību pašvaldībai piederošajos
zemes gabalos Salacgrīvas pilsētā – daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615
001 0044 (1300 kv.m platībā), Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 (1600 kv.m platībā), Ostas
ielā 4, kadastra Nr.66150010073 (3410 kv.m platībā) saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un
ievērojot 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” nosacījumus (vai atbilstošiem
noteikumiem, kas aizvietos iepriekšminētos) par ielu tirdzniecības organizēšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt 2015.gada 21.augusta līgumu Nr. 3-25.3/473 ar 1.1.1punktu šādā redakcijā:
“1.1.1Pašvaldība nodod Tirgus pārvaldītājam tirdzniecības organizēšanas tiesības
Salacgrīvas pilsētas svētkos tajos pašvaldības zemesgabalos, kuros tiek organizēti
Salacgrīvas pilsētas svētki, ja tiek mainīta svētku organizēšanas vieta.”
2. Papildināt 2015.gada 21.augusta līgumu Nr. 3-25.3/473 ar 3.3.1 punktu šādā redakcijā:
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3.

4.

5.

6.

“3.3.1 Tirgus pārvaldītājs maksā Pašvaldībai nomas maksu par Līguma 1.1.punktā neminēto
Pašvaldībai piederošo zemes gabalu daļu nomu, kuri tiek izmantoti tirdzniecības
organizēšanai Salacgrīvas pilsētas svētkos, EUR 1,30 (viens euro un 30centi) par vienu
kalendāro dienu par katru izmantojamo zemes gabalu.”
Grozīt 2015.gada 21.augusta līguma Nr. 3-25.3/473 3.5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“3.5. Tirgus pārvaldītājam jāmaksā Pašvaldībai Līguma 3.2. un 3.3., 3.3.1 punktā noteiktā
nomas maksa par dienu skaitu iepriekšējā mēnesī, kurās tika izmantota Līguma 3.2. un
3.3., 3.4.punktā minētā Pašvaldības zeme tirdzniecības organizēšanai. Nomas maksa
jāmaksā reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam, saskaņā ar
Pašvaldības izrakstīto rēķinu, kas sastādīts elektroniski un nosūtīts uz Tirgus pārvaldītāja
norādītu e-pasta adresi:tviks606@inbox.lv, neizmantojot elektronisko parakstu.”
Grozīt 2015.gada 21.augusta līguma Nr. 3-25.3/473 5.2.4.punktu un izteikt to jaunā
redakcijā:
“5.2.4. organizēt Jūras svētku tirdzniecību Pašvaldībai piederošajos zemes gabalos
Salacgrīvas pilsētā – daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615 001
0044 (1300 kv.m platībā), Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 (1600 kv.m platībā),
Ostas ielā 4, kadastra Nr.66150010073 (3410 kv.m platībā) saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem un
ievērojot 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” nosacījumus (vai atbilstošiem noteikumiem, kas aizvietos iepriekšminētos) par ielu
tirdzniecības organizēšanu;”
Papildināt 2015.gada 21.augusta līgumu Nr. 3-25.3/473 ar 5.2.4.1 punktu šādā redakcijā:
“5.2.4.1 organizēt Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecību Pašvaldībai piederošajos zemes
gabalos Salacgrīvas pilsētā – daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615
001 0044 (1300 kv.m platībā), Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 (1600 kv.m
platībā), Ostas ielā 4, kadastra Nr.66150010073 (3410 kv.m platībā), un tajos Salacgrīvas
novada pašvaldības zemesgabalos, kuros tiek organizēti Salacgrīvas pilsētas svētki, ja tiek
mainīta svētku organizēšanas vieta. Ielu tirdzniecība organizējama saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem un
ievērojot 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” nosacījumus (vai atbilstošiem noteikumiem, kas aizvietos iepriekšminētos) par ielu
tirdzniecības organizēšanu;”
Izdarīt attiecīgos grozījumus 2015.gada 21.augusta līgumā Nr. 3-25.3/473.

Lēmums Nr.344. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par lēmumu pieņemšanas deleģējumu Salacgrīvas novada būvvaldei
(ziņo D.Straubergs)
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekta (turpmāk – projekta) izstrādes
un apstiprināšanas process sastāv no šādām secīgām darbībām:
“11.1. Zemes ierīcības likuma 5. vai 14. pantā minētā persona un institūcija, izņemot vietējo
pašvaldību (turpmāk – ierosinātājs), iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi.
11.2. vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši šo
noteikumu 13. punktam vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no šo noteikumu 14. punktā
norādītajām institūcijām (turpmāk – saskaņošanas institūcijas), apkopo tos un, papildinot ar šo
noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, izsniedz ierosinātājam. Ja normatīvie akti
nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus,
pieņemot attiecīgu lēmumu.
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11.3. ierosinātāja izvēlēts zemes ierīkotājs sagatavo projekta grafiskās daļas projektu un
saskaņo to šo noteikumu 21. punktā minētajā kārtībā.
11.4. zemes ierīkotājs izstrādā projektu un saskaņo to ar ierosinātāju un projektētajā
teritorijā iekļauto zemes vienību īpašniekiem, ja tie nav projekta ierosinātāji (turpmāk – citi zemes
īpašnieki), un šāda prasība norādīta projekta izstrādes nosacījumos saskaņā ar šo noteikumu 13.6.
apakšpunktu.
11.5. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā.
11.6. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.”
Salacgrīvas novada pašvaldībā lēmumus par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes
vienību sadalīšanai, projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu, atteikumu izsniegt projekta izstrādes
nosacījumus gadījumos, kad normatīvie akti nepieļauj zemes vienību dalīšanu, par administratīvā
akta izdošanu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu un maiņu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu atdalāmām zemes vienībām
pieņem Salacgrīvas novada dome. Salacgrīvas novada būvvaldes galvenais arhitekts sagatavo
lēmumu projektus uz domes sēdēm, saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem.
Lai šo darbu veiktu efektīvāk un operatīvāk izskatītu jautājumus par atļauju izstrādāt zemes
ierīcības projektu zemes vienību sadalīšanai, projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu, atteikumu
izsniegt projekta izstrādes nosacījumus gadījumos, kad normatīvie akti nepieļauj zemes vienību
dalīšanu, par administratīvā akta izdošanu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu
atdalāmām zemes vienībām lietderīgi pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldi pašvaldības vārdā
pieņemt minētos lēmumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 2017.gada
11.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Salacgrīvas novada būvvaldei tiesības pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus Ministru
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktā noteiktajos gadījumos:
1.1. atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienību sadalei un izsniegt ierosinātājam
projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;
1.2. pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no šo noteikumu 14.punktā norādītajām
institūcijām;
1.3. atteikt izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu, gadījumos, kad
normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi;
1.4. izdot administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus, piešķirt nosaukumus un adreses zemes sadales rezultātā jaunizveidotajām zemes
vienībām;
1.5. izdot administratīvo aktu par projekta noraidīšanu.
2. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājai uz 2017.gada novembra Attīstības un Finanšu
komiteju sēdēm izstrādāt nepieciešamos grozījumus Salacgrīvas novada būvvaldes
nolikumā.
Lēmums Nr.345.
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4. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263
“Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma
“Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2. un 76.punktiem un saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmuma Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 2.punktu izteikt
jaunā redakcijā:
“2. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli”.
Lēmums Nr.346.
5. §
Par Salacgrīvas novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis, K.Ķemers)
Lai nodrošinātu sagatavoto projekta pieteikumu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” un „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā” atbilstību Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem
Nr. 593 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, kā arī projekta pieteikuma
„Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā” atbilstību Ministru kabineta
08.03.2016. noteikumiem Nr.152 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās"
īstenošanas noteikumi”, projektu idejas jāiekļauj investīciju plānā 2016.-2018.gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73.punktu, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”,
Salacgrīvas novada domes 18.05.2016. lēmumu Nr.219 “Par aktualizētā Salacgrīvas novada
attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2016.-2021.gadam un Investīciju plāna
2016.-2018.gadam apstiprināšanu” un Salacgrīvas novada domes 24.05.2017. lēmumu Nr.196 „Par
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam papildināšanu, Rīcības plāna 2016.2021.gadam un Investīciju plāna 2016.-2018.gadam aktualizēšanu”, saskaņā ar 2017.gada
11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
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Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Aktualizēt Investīciju plānu 2016.-2018.gadam, papildinot ar 61.rindu un 62.rindu, kā arī tā
29.rindu izsakot jaunā redakcijā. (Lēmuma 1.pielikums)
2. Aktualizēto Investīciju plānu 2016.-2018.gadam ievietot Salacgrīvas novada interneta vietnē
www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā.
3. Nosūtīt aktualizēto Investīciju plānu 2016.-2021.gadam Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.
4. Par informācijas ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS)
atbild Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers.
Lēmums Nr.347. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr. 248 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols 10; 31.§), 2017.gada 27.septembra Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.20, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 9 340 (deviņi
tūkstoši trīs simti četrdesmit euro), saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kāpas 12”,
Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 007 0393 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 9
340 (deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit 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.348. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2017.gada 27.septembra izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 7.septembrī saņemts SIA ”HELTER”, VRN
40003769280 apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.2/613).
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SIA ”HELTER”, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
4.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanas tiesības, iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Ainažos, Dārza
ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0044 (8613 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.
Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – zemes
gabalam Ainažos, Dārza ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0044 nostiprinātas Ainažu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0014 8197.
Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apz. 6605 003 0044 atrodas SIA
“HELTER” piederoša būve ar kadastra apz. 6605 003 0044 001.
Ēku (būvju) īpašumtiesības SIA „HELTER” nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 1000 0056 7992.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes
Apeines (sertifikāts Nr.110) 2017.gada 14.septembrī veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2017/183)
tirgus vērtējumu, kas saņemts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 18.septembrī un reģistrēts ar
Nr. 7-14.2/99, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 37.pantu pirmo daļu un balstoties uz 2017.gada
11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
apbūvētu zemesgabalu Ainažos, Dārza ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0044.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 19 400 (deviņpadsmit
tūkstoši četri simts euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka pievienotās vērtības nodoklis maksājams likumā noteiktajā kārtībā.
4. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.349. Pielikums uz 1 lp., atsavināšanas ierosinājums uz 7 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējums uz 13 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
(ziņo D.Būmane)
Nekustamais īpašums Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6635 501 0001, sastāv no
ūdenstorņa ar kadastra apz. 6635 001 0035 001, kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.959.
Ūdenstornis nedarbojas un netiek izmantots.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
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Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6635 501 0001.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.350.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs, I.Balode; izsakās A.Ilgavīzis)
A.Ilgavīzis ierosina lēmuma projekta 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Liepupes pagasta
pārvaldniekam veikt attiecīgos pasākumus, lai informētu dzīvokļu īrniekus par īpašuma
atsavināšanu”, šobrīd nenosakot, ka visiem īrniekiem ierādāmas citas dzīvojamās platības, jo
nezinām, vai visos gadījumos tas būs nepieciešams.
Deputāti atbalsta A.Ilgavīža priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
2.punktu izsakot šādā redakcijā: “2.Liepupes pagasta pārvaldniekam veikt attiecīgos pasākumus, lai
informētu dzīvokļu īrniekus par īpašuma atsavināšanu.”
Nekustamais īpašums “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152 sastāv
no zemes gabals ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra
apz. 6660 006 0152 001, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.614.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Tūjas skola”, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 006 0152.
2. Liepupes pagasta pārvaldniekam veikt attiecīgos pasākumus, lai informētu dzīvokļu īrniekus
par īpašuma atsavināšanu.
3. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.351.
10. §
Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmuma Nr.431
un 2017.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.129 atcelšanu
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane; debatēs piedalās A.Jankovska, K.Močāns, D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2017.gada 22.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto Zemkopības
ministrijas 2017.gada 22.maija vēstuli Nr.3.4-11e/1411/2017, kas reģistrēta ar reģ.Nr.3-11/587,
ņemot vērā 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR11

15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.431 “Par projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” realizācijai
nepieciešamās zemes vienības daļas nekustamā īpašumā „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”
pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā”.
2. Atcelt 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.129 “Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs
Nr.6672” Salacgrīvas pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.
Lēmums Nr.352. LR Zemkopības ministrijas 2017.gada 22.maija vēstule Nr.3.4-11e/1411/2017 uz
1 lp. pievienota protokolam.
11. §
Par daļu zemes gabala “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” Salacgrīvas pagastā
pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Salacgrīvas novada pašvaldībā 2017.gada 22.maijā ar reģ. Nr.3-12-587 saņemta Zemkopības
ministrijas 2017.gada 22.maija vēstule Nr. 3.4-11e/1411/2017, kur Zemkopības ministrija norāda,
ka valsts meža zemes ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6672 004 0371 “Salacgrīvas valsts
mežs Nr.6672”, atsavināšana notiek, ja valsts zeme ir nepieciešama kādai Meža likuma 44. panta
ceturtajā daļā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, kadastra Nr.6672 001 0129 ar tajā
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apz. 6672 004 0371 (10,42 ha platībā) reģistrēts uz valsts
vārda Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000458563.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004
0371 daļa, aptuveni 1,28 ha platībā nepieciešama likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), kur daļēji jau ierīkots un tiek uzturēts parks, kas
paredzēts labiekārtot, balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Meža
likuma 44. panta ceturtās daļas 2.punkta c) apakšpunktu un 2017.gada 11.oktobra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde,
Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt pašvaldības īpašumā daļu no Zemkopības ministrijai piederošā īpašuma
“Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, kadastra Nr.6672 001 0129, tajā ietilpstošo zemes
vienības ar kadastra apz. 6672 004 0371 daļu 1,28 ha platībā, lai to izmantotu likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā 2. punktā noteikto funkciju realizēšanai.
2. Lūgt Zemkopības ministriju dot piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībā
ar kadastra apz. 6672 004 0371, atdalot aptuveni 1,28 ha zemes (pielikums Nr.1).
3. Visus izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta.
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Lēmums Nr.353. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par nekustamā īpašuma „Sauleskalna ceļš”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
2011.gada 20. aprīlī pieņemts Salacgrīvas novada domes lēmums Nr. 268 “Par ceļa posma
„Vārpas-Rozēni” Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez atlīdzības valstij Zemkopības
ministrijas personā”, A/s “Latvijas valsts meži” ierosina nodot bez atlīdzības valstij pašvaldības
nekustamo īpašumu Ainažu pagastā „Sauleskalna ceļš”, kadastra Nr. 6625 003 0489, zemes
vienības kadastra apz. 6625 003 0469, platība 9300 kv.m.
Nekustamais īpašums “Sauleskalna ceļš”, kadastra Nr. 6625 003 0489, zemes vienības
kadastra apz. 6625 003 0469, platība 9300 kv.m, ir reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000571060, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda. Nekustamā īpašuma lietošana mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101.
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas
personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs
netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas,
atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai
atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura
šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Nekustamā īpašuma “Sauleskalna ceļš” nodošana valsts īpašumā nepieciešama Meža likuma
noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības
nodrošināšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
42.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
balstoties uz 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu Salacgrīvas
novadā, Ainažu pagastā „Sauleskalna ceļš”, kadastra Nr. 6625 003 0489, zemes vienības
kadastra apz. 6625 003 0469, 9300 kv.m platībā un inženierbūvi – autoceļu ar kadastra apz.
6625 003 0469 posmu 0,8 km garumā un uzskaites vērtību 661,66 euro meža likumā
noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības
nodrošināšanai.
2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu
„Sauleskalna ceļš”, kadastra Nr. 6625 003 0489 ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības
ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu „Sauleskalna ceļš”, kadastra Nr. 6625
003 0489 Salacgrīvas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts meža
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apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi
Zemesgrāmatā.
Lēmums Nr.354.
13. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu
SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 40.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2017.gada 14.jūnija
sertificēta tirgus vērtētāja atzinumu LR Uzņēmu reģistram par mantisko ieguldījumu pamatkapitālā
un slēdzienu par zemes gabalu tirgus vērtību, saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”, reģistrācijas
Nr.54103072471, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus:
1.1. zemes gabalu Raiņa iela 5, Ainaži, kadastra Nr. 6605 004 0026, 3407 kv.m platībā,
zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000486044, EUR 220 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 220 (būves: kompresoru ēka,
kadastra apz. 6605 004 0026 001, aerācijas tvertne, kadastra apz.6605 004 0026 002,
redeļu bloks, kadastra apz.6605 004 0026 003, smilšu ķērājs, kadastra apz.6605 004
0026 004, dubļu lauki, kadastra apz. 6605 004 0026 005, smilšu lauks, kadastra apz.
6605 004 0026 006 ieguldītas SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16.
novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 641, pielikuma Nr.2 ierakstā Nr.98
Attīrīšanas iekārtas - kompresoru ēka, ierakstā Nr. 99 Attīrīšanas iekārtas -aerācijas
tvertne, ierakstā Nr.100 Attīrīšanas iekārtas redeļu bloks, ierakstā Nr.101 Attīrīšanas
iekārtas - smilšu ķērājs, ierakstā Nr.102 Attīrīšanas iekārtas - dubļu lauki, ierakstā
Nr.103 Attīrīšanas iekārtas - smilšu lauks);
1.2. zemes gabalu “Dūņas”, Korģene, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 005 0159,
2192 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000466115, EUR 100 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 100, (būves:
notekūdeņu attīrīšanas ēka, kadastra apz. 6672 005 0159 001, notekūdeņu attīrīšanas
ietaise, kadastra apz. 6672 005 0159 002 ieguldīta SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā ar 2011.gada 16. novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 641,
pielikuma Nr.2, ierakstā Nr.60 Attīrīšanas iekārtas Korģenē);
1.3. zemes gabalu Sēņu iela 16, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 007
0395, 11074kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000416422, EUR 7900
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 7900
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

(būve: inženierbūve –attīrīšanas iekārtas, kadastra apz. 6672 007 0395 001 ieguldīta
SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16. novembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 641, pielikumā, Nr.2 ierakstā Nr. 61 Attīrīšanas iekārtas Svētciemā,
Sēņu 16);
zemes gabalu Dārza iela 8, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 007
0506, 902kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma N. 100000416455, EUR 380 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 380,
(būve: inženierbūve – sūkņu stacija, kadastra apz. 6672 007 0506 001 ieguldīta SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16. novembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 641, pielikumā Nr.2, ierakstā Nr.62 sūkņu stacija Svētciemā, Dārza8);
zemes gabalu Dzirnavu iela 8 (nosaukums “Līcīši”), Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660
008 0157, 9600 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000460048, EUR 440
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 440,
(būve – attīrīšanas iekārtas, kadastra apz. 6660 008 0157 001 ieguldīta SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16. novembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 641, pielikumā Nr.2, ieraksts Nr.120);
zemes gabalu “Lāsītes”, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 009 0475, 1514 kv.m
platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000496452, EUR 130 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 130, (būves:
atdzelžošanas stacija, kadastra apz. 6660 009 0419 002, artēziskā aka, kadastra apz.
6660 009 0419 003, sūkņu ēka, kadastra apz. 6660 009 0419 004, artēziskā aka kadastra
apz. 6660 009 0419 005 ieguldītas SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar
2013.gada 20. februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 87, pielikums Nr.1, kur
B punkta ceturtā daļā artēziskā aka norādītā kā Artēziskā aka sūkņu māja ar kadastra
apz.6660 009 0419 003);
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, (būves: rūpnieciskās
ražošanas ēka, kadastra apz. 6615 003 0069 001, vietējie ūdensapgādes cauruļvadi,
kadastra apz. 6615 003 0069 004, vietējie ūdensapgādes cauruļvadi, kadastra apz. 6615
003 0069 005, inženierbūve, kadastra apz. 6615 003 0069 006, rūpnieciskās ražošanas
ēka, kadastra apz. 6615 003 0069 007 ieguldītas SIA
„Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā ar 2012.gada 19. decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 617,
pielikums Nr.1, kur B punktā nosaukti kā rūpnieciskās ražošanas ēka - filtru ēka,
kadastra apz. 6615 003 0069 001, artēziskais urbums filtru ēkas piebūvē, kadastra apz.
6615 003 0069 004, atsevišķi izbūvēts artēziskais urbums dz./betona akā, kadastra apz.
6615 003 0069 005, inženierbūve-tīrā ūdens rezervuārs, kadastra apz. 6615 003 0069
006, rūpnieciskās ražošanas ēka-sūkņu stacija, kadastra apz. 6615 003 0069 007);
zemes gabalu Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 005
0161, 1493 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000247851, EUR 110
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 110,
(būves: sūkņu māja ar artēzisko aku, kadastra apz. 6672 005 0161 001 un ūdens
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atdzelžošanas stacija kadastra apz. 6672 005 0161 003 ieguldīta SIA „Salacgrīvas
ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu
Nr. 641, pielikuma Nr.2 , ierakstā Nr. 136 Ūdens atdzelžošanas stacija (Korģene), kas
ietver abas būves);
1.9. zemes gabalu Parka iela 12B, Ainaži, kadastra Nr. 6605 002 0082, 916 kv.m platībā,
zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000486041, EUR 1100 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 1100, (būve: artēziskā aka ar
kadastra apz. 6605 002 0047 003 ieguldīta SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar
2011.gada 16.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.641, pielikuma Nr.2,
ierakstā Nr.106 Artēziskā aka Parka -12B);
1.10. zemes gabalu Krišjāņa Barona iela 6B, Ainaži, kadastra Nr.6605 004 0060, 308 kv.m
platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000565479, EUR 980 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 980, (būve ar kadastra
apz. 6605 004 0029 005 ieguldīta SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada
16.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 641, pielikuma Nr.2, ierakstā
Nr.108 Artēziskā aka Kr.Barona 6a);
1.11. zemes gabalu Baznīcas iela 2D, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 004 0253, 90 kv.m
platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000558951, EUR 10 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 10;
1.12. zemes gabalu Pērnavas iela 60B, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 010 0120, 223 kv.m
platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 869, EUR 360 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 360, (būve – ūdens atdzelžošanas
stacija, kadastra apz. 6615 010 0120 003 ieguldīta SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā ar 2011.gada 16.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 641,
pielikuma Nr.2, ierakstā Nr.134);
1.13. zemes gabalu “Lejupes”, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 004 0328, 532 kv.m
platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000454673, EUR 40 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 40, (būve – ūdens
atdzelžošanas stacija, kadastra apz. 6672 004 0328 001 ieguldīta SIA „Salacgrīvas
ūdens” pamatkapitālā ar 2011.gada 16.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu
Nr. 641, pielikums Nr.2, ierakstā Nr.135 Ūdens atdzelžošanas stacija (Vecsalaca));
1.14. zemes gabalu Upes iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 003 0395, 6389
kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000443029, EUR 500 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 500, (būve –vietējie
notekūdeņu cauruļvadi, kadastra apz. 6660 003 0395 002 ieguldīta SIA „Salacgrīvas
ūdens” pamatkapitālā ar 2011. gada 16. novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu
Nr.641, pielikums Nr.2, ierakstā Nr.138 Attīrīšanas iekārtas (Upes-5)).
2. Lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi tiek ieguldīti pamatkapitālā ar mērķi
nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, t.i., lai tiktu nodrošināta
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pašvaldības funkcija 16

3.

4.
5.

6.

7.
8.

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija) un tiktu
sniegti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot
pašvaldības funkciju izpildi.
Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pēc lēmuma 1.punktā noteiktā pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanas LR
Uzņēmumu reģistrā, viena mēneša laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus nekustamo
īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas
ūdens” vārda.
Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu īpašuma tiesību reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” vārda sedz
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”.
Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.
Atcelt 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr. 259 Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā (protokols 10;
42.§).

Lēmums Nr.355. Atzinumi par mantisko ieguldījumu uz 15 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par zemes gabala daļu Meldru ielā, Salacgrīvā maiņu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Zemes gabals Meldru iela, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0247, saskaņā
ar 2009.gada 19.novembra domes lēmumu Nr. 336 noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai
piekritīgs.
Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], nekustamais
īpašums Meldru iela [..], Salacgrīva, kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], pieder [..].
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un kanalizāciju,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība).
Lai pašvaldība varētu realizēt projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” un izbūvēt Meldru ielu, Salacgrīvā, saglabājot ielas vēsturisko maršrutu,
ielas ierīkošanai Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamas daļas no [..] īpašumā esošās
zemes gabala Meldru ielā [..] ar kopējo platību 3085kv.m, lai no tā atdalītu daļas 1375 kv.m un
1710 kv.m platībā, kas nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai un kā rezultātā
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo daļu, publiskas
personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams
publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, bet iepriekš minētā likuma 38.panta trešā daļa
nosaka, ka maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un
šo starpību sedz naudā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu un 38.pantu, atklāti balsojot: PAR- 15
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
17

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt Salacgrīvas novada pašvaldības zemes vienības daļas Salacgrīvā, Meldru ielā ar
kadastra apz. 6615 004 0247, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmētām teritorijām A11010kv.m platībā, C1- 800 kv.m platībā un F- 45 kv.m platībā pret pašvaldības funkciju
realizēšanai nepieciešamo [..] īpašumā esošā zemes gabala Meldru ielā [..], kadastra apz. [..]
daļām, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmētām teritorijām B – 1375 kv.m platībā, D - 1710
kv.m platībā, maināmās zemes gabalu platības precizējamas pēc zemes gabalu kadastrālās
uzmērīšanas dabā.
2. Veikt zemes gabalu daļu apmaiņu, izstrādājot zemes ierīcības projektu zemes gabalam
Meldru ielā [..], zemes vienības kadastra apz.[..] (īpašnieks [..]) un kadastrāli uzmērīt zemes
gabala daļas Meldru ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0204 (īpašnieks Salacgrīvas
novada pašvaldība), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projektu izstrādi iepriekš minētajiem zemes
gabaliem, atsevišķu zemes robežu plānu izgatavošanu atdalāmajiem un paliekošajiem zemes
gabaliem un ar to saistītos izdevumus par pakalpojumiem (mērniecība, reģistrācijas valsts
zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā, zemesgrāmatā, izdevumi notāra
pakalpojumiem, nekustamo īpašumu tirgus novērtējumi), segt no pašvaldības budžeta.
4. Nosūtīt nekustamā īpašuma Meldru ielā [..], Salacgrīvā īpašniekam [..] priekšlikumu
saskaņojuma saņemšanai zemesgabalu Meldru ielā un Meldru ielā [..] apmaiņai.
5. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu
novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu atbilstoši, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem.
Lēmums Nr.356. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

15. §
Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu
(ziņo D.Straubergs)
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība”,
VRN 40008209298, adrese: Smilšu iela 37, Salacgrīva 2017.gada 9.oktobra iesniegums (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 9.oktobrī ar reģ. Nr.3-16.2/672) ar lūgumu iznomāt daļu no
rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Salacgrīvā ar kadastra apz. 6615 005 0159 (40kv.m
platībā) pontona sistēmas izveidošanai Salacas upes krastā.
Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 6.punktu, ņemot vērā 2017.gada 11. oktobra 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, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt uz 12 (divpadsmit) gadiem biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība”,
VRN 40008209298, zemes vienības daļu ar kadastra apz. 6615 005 0159 (40kv.m platībā)
pontona sistēmas izveidošanai Salacas upes krastā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 6.punktā noteikto.
3. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā no brīža, kad tiek piešķirts finansējums plānotā
projekta realizēšanai, par to noslēdzot zemes gabala daļas pieņemšanas- nodošanas aktu.
Lēmums Nr.357. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

16. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2017.gada
25.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/640) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala daļas
Liedaga ielā 11A ar kadastra apz. 6660 003 0423 iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Zemes gabals Liedaga ielā 11A, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0423 (1000 kv.m
platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra
Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, un ņemot vērā 2017.gada 11.oktobra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liedaga ielā 11A ar kadastra apz. 6660 003 0423 (245
kv.m platībā), saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 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” 2.punktā, noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārza izmantošanai.
4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 12 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.358. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

19

17. §
Par 2010.gada 4.augustā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/110 pagarināšanu īpašumā
“Veiksmes”, Liepupē, Liepupes pagastā
(ziņo D.Straubergs)
2017.gada 9.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “SPORTA KLUBS
“VEIXMES””, reģ. Nr.40008145777 valdes priekšsēdētāja A.Pavlovska iesniegums (reģ. Nr. 316.2/676) ar lūgumu pagarināt vēl uz 10 gadiem 2010.gada 4.augustā noslēgto zemes nomas līgumu
8-2.1/100 pašvaldības īpašumā “Veiksmes”, Liepupē, Liepupes pagastā.
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 sporta un atpūtas laukuma labiekārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2010.gada 4.augustā ar biedrību “SPORTA KLUBS “VEIXMES””, reģ.
Nr.40008145777 noslēgto zemes nomas līgumu 8-2.1/110 līdz 2030.gada 3.augustam.
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2010.gada 4.augusta Zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/110.
Lēmums Nr.359. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017.gada 28.septembra būvniecības ieceres
iesniegumu, kas ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 28.septembrī un reģistrēts ar
Nr. 13-7.1/58 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk –
Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..].
Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS)
datiem uz Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas trīs
garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumiem [..], kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā un kurām nav
zināma ēku piederība.
2017.gada 1.septembrī [..] ar [..] ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām
automašīnu garāžu vajadzībām.
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”,
noteiktā atļautā izmantošana ir tehniskā teritorija, kur cita starpā ir atļauta sabiedriskās garāžas
būvniecība.

20

LR 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk - Būvniecības likums)
18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu
konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā
nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi
veikta;
2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes,
bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, arī pēc tā novēršanas
vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju
veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu.
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez
būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta
atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir
kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Salacgrīvas novada būvvalde konstatē, ka ēkas ir uzbūvētas
un eksistē apvidū, bet Būvvalde nav izsniegusi būvatļauju minēto trīs ēku būvniecībai, tās ir
uzbūvētas patvaļīgi.
Būvniecības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot
būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos
būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu
Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkts nosaka, ka ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību,
būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis
ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām
prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta pirmās daļas
un 18. panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.
529 “Ēku būvnoteikumi” 28. punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un
saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut [..] trīs garāžu ēku būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.
[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē trīs garāžu ēku tehniskās apsekošanas
atzinumu par būvju atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves
būtiskajām prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””
2.punktu.
3. Salacgrīvas novada būvvaldei pieņemt trīs garāžu ēkas ekspluatācijā pēc šī Lēmuma
2.punktā noteikto uzdevumu izpildes.
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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.360. Administratīvais akts uz 1 lp., būvniecības iesnieguma kopija uz 2 lp. un ģenerālā
plāna kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], personas kods [..], 2017.gada 5.oktobra kempinga
būvniecības ieceres iesniegumu, kas ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 5.oktobrī
un reģistrēts ar Nr. 13-7.1/59 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk –
Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..], personas kods [..].
Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS)
datiem uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] nav reģistrētas būves.
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”,
noteiktā atļautā izmantošana ir meža teritorija, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir
mežsaimniecība. Pilsētu un ciemu teritorijā pie sabiedriskiem objektiem ir atļauts izveidot
mežaparku ar labiekārtojuma elementiem (celiņi, apgaismojums, soli, atkritumu tvertnes utml.
Tā kā saskaņā ar Teritorijas plānojumu meža teritorijā pilsētā nav atļauta kempinga ēku
būvniecība, [..] Iesniegumā plānotā kempinga ēku būvniecība neatbilst Teritorijas plānojumam.
Izmaiņas Teritorijas plānojumā var izdarīt, izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, izdarot
grozījumus teritorijas plānojumā vai izstrādājot lokālplānojumu.
LR 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk - Būvniecības likums)
18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu
konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā
nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi
veikta;
2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes,
bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, arī pēc tā novēršanas
vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju
veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu.
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez
būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta
atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir
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kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Salacgrīvas novada būvvalde konstatē, ka zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu [..] ēkas ir uzbūvētas un eksistē apvidū, bet Būvvalde nav izsniegusi
būvatļauju minēto ēku būvniecībai, tās ir uzbūvētas patvaļīgi.
Būvniecības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot
būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos
būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu
Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkts nosaka, ka ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību,
būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis
ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām
prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta pirmās daļas un
18. panta piektās daļas nosacījumiem, un saskaņā ar 2017.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par atļauju kempinga ēku būvniecībai (legalizācijai) līdz
nepieciešamo izmaiņu izdarīšanai Teritorijas plānojumā par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] iekļaušanu atbilstošā funkcionālajā zonā, kur ir atļauta kempinga ēku
būvniecība.
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.361. Administratīvais akts uz 1 lp., būvniecības iesnieguma kopija uz 3 lp. un ģenerālā
plāna kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Novadmērnieks”, reģ. Nr. 44103086130, zemes
ierīkotājas Sarmītes Alekses, sertifikāts Nr. BA 480, 2017. gada 4.oktobra iesniegumu, kas saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 4.oktobrī un reģistrēts ar Nr. 316.1/664 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajos īpašumos [..], zemes vienību kadastra apzīmējumi [..], konstatē, ka zemes ierīcības
projekts ir izstrādāts atbilstoši Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.
6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajiem, bijušās Liepupes
pagasta 2008.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2008 ”Liepupes pagasta
teritorijas plānojums”, un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr. 176,
protokols Nr. 6; 25.§, un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmuma Nr. 271, protokols
Nr. 10; 54.§ nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts ar mērķi atdalīt [..] īpašumā esošās domājamās daļas
no abiem īpašumiem un no tām veidot jaunu zemes vienību un jaunu nekustamo īpašumu, kā arī
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atdalīt īpašuma [..] kopīpašnieku īpašumā un atsevišķā lietošanā esošās teritorijas un izveidot jaunus
nekustamos īpašumus.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienību sadalīšana 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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 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” 11.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Novadmērnieks”, reģ. Nr. 44103086130, zemes ierīkotājas Sarmītes
Alekses, sertifikāts Nr. BA 480, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos
[..], zemes vienību kadastra apzīmējumi [..] (zemes dalījuma shēma - pielikumā Nr.1).
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 19,5ha atļaut atdalīt zemes vienību 18,59 ha platībā. Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no jaunizveidotās zemes vienības (zemes ierīcības projekta grafiskajā
daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) mainīt
zemei un ēkai nosaukumu un adresi no [..] uz [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
8,24ha platībā;
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201)
10,35ha platībā.
3. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 19,5ha atļaut atdalīt zemes vienību 0,1318 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik
uzrādīsies pēc uzmērīšanas), un apvienot ar nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 0,1374 ha, veidojot
jaunu zemes vienību ar kopējo platību 0,2692 ha. Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,2692 ha (zemes ierīcības
projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2 un plānoto kadastra
apzīmējumu [..]), piešķirt nosaukumu [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 0,2692
ha platībā.
4. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 19,5 ha atļaut atdalīt zemes vienību 0,2500 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik
uzrādīsies pēc uzmērīšanas). Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
jaunizveidotās zemes vienības (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.3 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) mainīt zemei un ēkām
nosaukumu un adresei no [..] uz [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 0,2500 ha
platībā.
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5. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,5318 ha platībā
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.4 un plānoto
kadastra apzīmējumu [..]) zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi [..], kā arī noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601) 0,5318 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.362. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 23 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Metrum”, reģ. Nr. 40103947582, zemes
ierīkotājas Sandas Kristālas, sertifikāts Nr. AA 000000011, 2017. gada 18.septembra iesniegumu,
kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 18.septembrī un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1/183
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], konstatē, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Salacgrīvas
novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajiem, bijušās Liepupes pagasta 2008.gada 10.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, un Salacgrīvas
novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr.175, protokols Nr. 6; 24.§ nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts ar mērķi atdalīt [..] īpašumā esošo domājamo daļu no
īpašuma, veidot jaunu zemes vienību un nekustamo īpašumu, kā arī atdalīt zemes vienību
Teritorijas plānojumā paredzētās noejas uz jūru Nr.27 ierīkošanai.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienības sadalīšana 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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 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” 11. punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ. Nr. 40103947582, zemes ierīkotājas Sandas Kristālas,
sertifikāts Nr. AA 000000011, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apzīmējums [..] (zemes dalījuma shēma pielikumā Nr.1).
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2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 2,4312 ha atļaut atdalīt divas zemes vienības 0,2880 ha un 0,0165 ha platībā.
3. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, jaunizveidoto zemes
vienību ar platību 2,1267 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.1 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) atstāt esošā īpašuma sastāvā,
zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas
(NĪLM kods 0501) 1,8336 ha platībā;
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) 0,2931 ha platībā.
4. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no jaunizveidotās zemes
vienības ar platību 0,2880 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.2 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas
(NĪLM kods 0501) 0,2880 ha platībā.
5. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, jaunizveidoto zemes
vienību ar platību 0,0165 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar kārtas Nr.3 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) atstāt esošā īpašuma sastāvā un
saglabāt zemei nosaukumu [..] un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM
kods 1101) 0,0165 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.363. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 2 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 27 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi SIA “Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, zemes
ierīkotājas Māras Knētas, sertifikāts Nr. AA 000000003, 2017.gada 10.augusta iesniegumu, kas
saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 10.oktobrī un reģistrēts ar Nr. 316.1/677 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], konstatē, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts
atbilstoši Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajiem, bijušās Liepupes pagasta
2008.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas
plānojums”, un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmuma Nr.362, protokols
Nr.11; 26.§, un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.novembra lēmuma Nr.420, protokols
Nr.14; 8.§, nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts ar mērķi atdalīt kopīpašnieku īpašumā esošās
domājamās daļas no īpašuma, veidot jaunas zemes vienības un jaunus nekustamos īpašumus.
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Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes vienību sadalīšana 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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 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” 11. punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, zemes ierīkotājas Māras Knētas,
sertifikāts Nr. AA 000000003, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], zemes vienību kadastra apzīmējumi [..] (zemes dalījuma shēma - pielikumā
Nr.1).
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 21,7 ha atļaut atdalīt zemes vienību 9,5 ha platībā, un no ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 11,4 ha atļaut atdalīt zemes vienību 5,7 ha
platībā.
3. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, jaunizveidoto zemes
vienību ar platību 9,5 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota
ar kārtas Nr.2 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) atstāt esošā īpašuma sastāvā, zemei
mainīt nosaukumu no [..] uz [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 9,5 ha platībā;
īpašuma sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] mainīt nosaukumu no
[..] uz [..], un saglabāt adresi [..]
4. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no jaunizveidotās zemes
vienības ar platību 12,2 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota
ar kārtas Nr.1 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
saglabāt zemei nosaukumu [..] un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 12,2 ha platībā.
5. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no jaunizveidotās zemes
vienības ar platību 5,7 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota
ar kārtas Nr.3 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0201) 5,7 ha
platībā.
6. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no jaunizveidotās zemes
vienības ar platību 5,7 ha (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota
ar kārtas Nr.4 un plānoto kadastra apzīmējumu [..]) izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
mainīt zemei nosaukumu no [..] uz [..], un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0201) 5,7 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
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— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses.
Lēmums Nr.364. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 2 lp., iesniegums uz 1 lp. un tam
pievienotās zemes ierīcības projekta lietas noraksts uz 15 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi nekustamā īpašuma [..], īpašnieka [..], 2017.gada
25.septembra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domes Liepupes pārvaldē 2017.gada
25.septembrī un reģistrēts ar Nr.13-16.1/641 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamais
īpašums[..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošām
būvēm (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ir [..] īpašums.
No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un kopējo platību 7,29 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību 6,65 ha platībā, no
atdalītās zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, kam plānots piešķirt nosaukumu [..].
Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta
2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas
plānojums”, noteiktā atļautā izmantošana ir daļēji mežu teritorija, daļēji lauksaimniecības un lauku
apbūves teritorija, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir noteikta lauku
apvidū 2,0 ha.
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, ka lauku teritorijās
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2,0 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes
pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
nav noteikta lielāka minimālā platība, bet šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas
nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai.
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes
ierīcības likuma” 8.pantu un LR Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi) 11.,
12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka, lai no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 7,29 ha atdalītu zemes vienību 6,65ha
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platībā atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), ir nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2. Atļaut atdalīt no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 7,29 ha zemes vienību 6,65 ha platībā, no
jaunizveidotās zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jauna nekustamā īpašuma
izveidošana, 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 3.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.365. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu
īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 5.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..], iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/668) par pašvaldības dzīvojamās telpas [..] apmaiņu pret
brīvu – neizīrētu pašvaldības dzīvokli [..].
2017.gada 24.maijā ar lēmumu Nr. 173 “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā” ar [..] 2017.gada 30.jūnijā noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 8-2.615 un tas ir
spēkā līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punkts nosaka, ka viens no palīdzības veidiem ir “palīdzība īrētās
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu”.
Šī likuma 24.panta otrais punkts nosaka, ka “palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida
palīdzības saņemšanu”.
29

[..] ir reģistrēts ar otro numuru pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanas
reģistrā – dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz 2017.gada 9.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņu un sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā [..], personas kods [..], apmainot dzīvojamo telpu [..] pret dzīvokli [..] (27,1 kv.m
platībā).
2. Slēdzot īres līgumu par dzīvokli [..], noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt īres līguma termiņu līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Lēmums Nr.366. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

25. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 2.augustā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā
dzīves vieta [..], iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/519) par dzīvojamās platības piešķiršanu.
[..] pašreiz ir bez patstāvīgas dzīves vietas.
Saskaņā ar Sociālā dienesta 2017.gada 10.jūnija izziņu Nr. 3.3/180 [..] piešķirts trūcīgas
personas statuss līdz 2017.gada 30.novembrim.
2017.gada 2.augustā persona reģistrēta palīdzības reģistrā pašvaldības īrētā dzīvokļa
saņemšanai ar kārtas Nr.19.
Dzīvoklis [..] (35,9 kv.m platībā) pašreiz ir brīvs – neizīrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
5.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar 2017.gada 9.oktobra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas, 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], personas kods [..], un piešķirt īres
tiesības uz dzīvokli [..] (35,9 kv.m platībā).
2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.367. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
10.jūnija izziņa Nr.3.3/180 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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26. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 23.augustā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/572) par dzīvojamās telpas piešķiršanu, jo tiek izlikts no
iepriekšējās dzīves vietas.
Saskaņā ar Sociālā dienesta 2017.gada 24.augusta izziņu Nr. 3.3/251 [..] piešķirts trūcīgas
personas statuss līdz 2018.gada 31.janvārim.
2017.gada 23.augustā persona reģistrēta palīdzības reģistrā pašvaldības īrētā dzīvokļa
saņemšanai ar kārtas Nr.20.
Dzīvoklis [..] (48,2 kv.m platībā) pašreiz ir brīvs – neizīrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
5.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar 2017.gada 9.oktobra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas, 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], personas kods [..], un piešķirt īres
tiesības uz dzīvokli [..] (48,2 kv.m platībā).
2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.368. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
24.augusta izziņa Nr.3.3/251 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 13.septembrī saņemts [..], personas kods [..],
dzīvesvietas adrese: [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/622) par dzīvojamās telpas piešķiršanu viņai un
[..], personas kods [..], jo personas tiek izliktas no iepriekšējās dzīves vietas [..].
Saskaņā ar Sociālā dienesta sniegto atzinumu [..] tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes
statuss no 2017.gada 1.oktobrim līdz 2018.gada 30.martam.
2017.gada 13.septembrī [..] reģistrēta palīdzības reģistrā pašvaldības īrētā dzīvokļa
saņemšanai ar kārtas Nr.21.
Dzīvoklis [..] (55,8 kv.m platībā) pašreiz ir brīvs – neizīrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
5.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar 2017.gada 9.oktobra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas, 2017.gada 11.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], personas kods [..] un viņas ģimenes
loceklim [..], personas kods [..], piešķirot īres tiesības uz dzīvokli [..] (55,8 kv.m platībā).
2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
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3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.369. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
9.oktobra atzinums Nr.1.17/264 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Iesniegums par ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā radīto bojājumu novēršanu
nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, R.Jirgensons; izsakās A.Ilgavīzis)
A.Ilgavīzis ierosina pirms virskārtas virs izbūvētajām inženierkomunikācijām sakārtošanas darbu
1584 kvadrātmetru platībā veikšanas noslēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma [..] īpašnieku.
D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu – plānot izdevumus EUR 3170 virskārtas virs
ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā izbūvētajām inženierkomunikācijām sakārtošanas
darbu veikšanai 1584 kvadrātmetru platībā, ņemot vērā 2011.gadā noslēgto vienošanos starp
Salacgrīvas novada domi un nekustamā īpašuma [..] īpašnieku, ar nosacījumu, ka sakārtošanas darbi
veicami, ja par tiem panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma [..] īpašnieku.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
plānot izdevumus EUR 3170 virskārtas virs ūdenssaimniecības projekta realizācijas procesā
izbūvētajām inženierkomunikācijām sakārtošanas darbu veikšanai 1584 kvadrātmetru platībā,
ņemot vērā 2011.gadā noslēgto vienošanos starp Salacgrīvas novada domi un nekustamā īpašuma
[..] īpašnieku, ar nosacījumu, ka sakārtošanas darbi veicami, ja par tiem panākta vienošanās ar
nekustamā īpašuma [..] īpašnieku, priekšlikumu par grozījumiem iekļaujot lēmuma projektā „Par
saistošo noteikumu Nr. B–13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 6.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-12 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.370. Iesniegums uz 1 lp. un tāmes projekts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2018.gada kalendāram
„Mūsu – Salacgrīvas novads”
(ziņo D.Straubergs, I.Tiesnese)
Pamatojoties uz noteikumiem „Par Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, un ņemot vērā 2017.gada
11.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra „Mūsu – Salacgrīvas novads”
2018.gadam tirgošanas cenu EUR 2,48.
2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
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Lēmums Nr.371. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
30. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Zunde)
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas Aijas
Kirhenšteinas 2017.gada 9.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/673) ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu, jo rīkojot Senioru svētkus veidojies sadārdzinājums EUR 650 apmērā, pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 3.1.2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 650 euro (seši simti piecdesmit euro) Salacgrīvas novada
pensionāru biedrībai Senioru svētku organizēšanas sadārdzinājuma segšanai.
2. Slēgt vienošanos pie 2017.gada 12.janvāra līguma Nr.3-25.3/18 ar Salacgrīvas novada
pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu.
Lēmums Nr.372. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
(ziņo E.Keisele)
Izskatot Salacgrīvas kultūras nama senioru deju kolektīva SAIVA vadītājas Valentīnas
Kalniņas 2017.gada 22. septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/293), Ainažu kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīva RANDIŅŠ vadītājas Anitas Gīzes 2017.gada 22. septembra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/292), Ainažu kultūras nama jauktā kora KRASTS vadītājas Agras Jankovskas
2017.gada 4.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/307), Salacgrīvas kultūras nama folkloras kopas
CIELAVA vadītājas Zentas Mennikas 2017.gada 2.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/312),
Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva TINGELTANGELS vadītāja Jāņa Ērgļa
2017.gada 22.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/294), Salacgrīvas kultūras nama pūtēju orķestra
ENKURS vadītāja Vitālija Bogdanoviča 2017.gada 29.septembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/295),
Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes 2017.gada 2.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.318/299) un iesniegumiem pievienotos dokumentus par naudas balvu piešķiršanu par augstiem
sasniegumiem kultūrā un to apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par
augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 23.03.2016. gada domes lēmumu
Nr.107 (protokols Nr.4; 15.§), Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves, Liepupes
pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes un Ainažu kultūras nama vadītājas Solveigas Muciņas
2017.gada 2.oktobra priekšlikumu (reģ.Nr.3-18/310), saskaņā ar 2017.gada 9.oktobra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 11.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
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Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde,
Katrīna Borozdina, Agra Jankovska balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim:
piešķirt naudas balvas
1. [..] Jānim Ērglim par deju kolektīva TINGELTANGELS iegūto A pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
2. [..] vidējās paaudzes deju kolektīvam TINGELTANGELS par iegūto A pakāpi valsts
mēroga deju kolektīvu skatē.
3. [..] vidējās paaudzes deju kolektīvam ULUBELE par iegūto A. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
4. [..] Jānim Trezunam par deju kolektīva ULUBELE iegūto A. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
5. [..] senioru deju kolektīvam SAIVA par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju kolektīvu skatē.
6. [..] Valentīnai Kalniņai par deju kolektīva SAIVA iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīva skatē.
7. [..] Mārtiņam Roziņam par vokālā ansambļa 4 SOUND iegūto 1.vietu valsts mēroga vokālo
ansambļu skatē.
8. [..] vokālajam ansamblim 4 SOUND par iegūto 1.vietu valsts mēroga vokālo ansambļu
skatē.
9. [..] vidējās paaudzes deju kolektīvam RANDIŅŠ par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
10. [..] Anitai Gīzei par deju kolektīva RANDIŅŠ iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
11. [..] folkloras kopai CIELAVA par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga folkloras kopu skatē.
12. [..] Zentai Mennikai par folkloras kopas CIELAVA iegūto 1. pakāpi valsts mēroga folkloras
kopu skatē.
13. [..] Artai Zundei par kora PERNIGELE iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
14. [..] jauktajam korim PERNIGELE iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
15. [..] pūtēju orķestrim ENKURS iegūto 2. vietu valsts mēroga pūtēju orķestra konkursā.
16. [..] Vitālijam Bogdanovičam par pūtēju orķestra ENKURS iegūto 2. vietu valsts mēroga
pūtēju orķestra konkursā.
17. [..] jauktajam korim kora KRASTS iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
18. [..] Agrai Jankovskai par kora KRASTS iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
Lēmums Nr.373. Iesniegumi uz 29 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka Kristapa
Močāna 2017.gada 31.augusta iesniegumu (Nr.3-18/266), 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, Kristaps Močāns
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus
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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”
7.9. apakšsadaļu “Sporta un atpūtas komplekss “Zvejnieku parks”” izteikt šādā
redakcijā:
Nr.

Amats

Koeficients

Slodzes

Amatalga
euro

1
2
3
4
5
6
7
8

Pārvaldnieks
Metodiķis
Tautas sporta speciālists
Saimnieks
Strādnieks
Airēšanas bāzes pārzinis
Futbola speciālists
Apkopējs

0.5
0.35
0.35
0.3
0.2189
0.2189
0.2189
0.2189

1
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1

€ 868
€ 608
€ 304
€ 521
€ 380
€ 190
€ 190
€ 380

9

Dežurants

0.2189

1
7,5

€ 380
€ 3 821

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

48. II
48. I A
48. I A
3. II A
13. I
3. II B
48. I A
13. I
23. I

sezonas darbinieks
no 01.05. līdz 30.09.

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī
Lēmums Nr.374. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
33. §
Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4.punktu, saskaņā ar 2017.gada
9.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 11.oktobra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto no 2017.gada
1.novembra piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.520 “Par Salacgrīvas novada
mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 64.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.
Lēmums Nr.375. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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34. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu, saskaņā ar 2017.gada
9.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 11.oktobra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto no 2017.gada 1.novembra
piemērojamo mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.521 “Par Salacgrīvas mākslas
skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 65.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.
Lēmums Nr.376. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
35.Papildus darba kārtības jautājumi:
35.1. §
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
(ziņo E.Keisele; debatēs piedalās D.Straubergs)
Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas
treneru Kaspara Močāna un Ulda Močāna 2017.gada 12.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/332),
vieglatlētikas treneres Rasmas Turkas 2017.gada 11.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/329),
dambretes trenera Kārļa Ozola 2017.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/338), biedrības
“’Sporta klubs “Veiksmes”” 2017.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/320), burāšanas trenera
Kristapa Močāna 2017.gada 16.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/334) un iesniegumiem pievienotos
dokumentus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru,
pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016. domes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§), Salacgrīvas
novada domes konsultatīvās Sporta padomes un sportistu treneru 2017.gada 17.oktobra
priekšlikumu (reģ.Nr.3-18/337), 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, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2016.gada 1.oktobra līdz
2017.gada 30.septembrim: piešķirt naudas balvu
1. [..] Kristeram Kotānam par izcīnīto 3.vietu kopvērtējumā Latvijas kausā burāšanā Laser
Standard olimpiskajā klasē pieaugušajiem.
2. [..] Rihardam Bendrātam par izcīnīto 2.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē burāšanā Laser
4.7 klasē
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3. [..] Ancei Annai Sekacei par izcīnīto 1.vietu kopvērtējumā Latvijas kausā burāšanā Laser 4,7
klasē jaunietēm
4. [..] Asnātei Kalniņai par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā Vieglatlētikā U20 200m
skrējienā.
5. [..] Jēkabam Tomsonam par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16 Lodes
grūšanā.
6. [..] Danielai Kalniņai par izcīnīto 2.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē vieglatlētikā U16 200m skrējienā.
7. [..] Samantai Kalniņai par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U16 400m+300m+200m+100m.
8. [..] Alisei Smiltei par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 80m.
9. [..] Aleksim Gobam par izcīnīto 2.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 60m.
10. [..] Viktorijai Luīzei Mežgailei par izcīnīto 2.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 4
X 160m.
11. [..] Līvai Zariņai par izcīnīto 2.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 4 X 100m
12. [..] Līvai Priekulei par izcīnīto 3.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-14 Lodes grūšanā
13. [..] Elizabetei Pavlovskai par izcīnīto 1.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā florbolā U18.
14. [..] Kasparam Tīkleniekam par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā smaiļošanā K-4 200m.
15. [..] Līgai Kariņai par izcīnīto 2.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē kanoe airēšanā C-1 200m.
16. [..] Kristiānam Kacaram par izcīnīto 2.vietu Latvijas čempionātā kanoe airēšanā C-4 200m.
17. [..] Naurim Tomsonam par izcīnīto 2.vietu Eiropas jaunatnes olimpiādē smaiļošanā K-2
200m.
18. [..] Aigaram Cīrulim par izcīnīto 1.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē K-2 1000m.
19. [..] Rominai Grīnvaldei par izcīnīto 3.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē kanoe airēšanā C-1
200m.
20. [..] Edvardam Zaķim par izcīnīto 3.vietu Latvijas junioru čempionātā kanoe airēšanā C-4
200m.
21. [..] Klāvam Norenbergam par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā dambretē komandām.
22. [..] Elizabetei Norenbergai par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā dambretē komandām.
23. [..] Sintijai Malofejai par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā dambretē komandām.
24. [..] Diānai Malofejai par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā dambretē komandām.
25. [..] Aijai Gūtmanei par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā dambretē komandām..
26. [..] Ilvaram Dubultam par izcīnīto 1.vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
27. [..] Mikam Magonem par izcīnīto 1.vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
28. [..] Artūram Niperam par izcīnīto 1.vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
29. [..] Evitai Lindenbergai par izcīnīto 1.vietu Latvijas komandu Čempionātā dambretē.
30. [..] Taīdai Kalniņai par izcīnīto 3.vietu Latvijas Čempionātā dambretē.
31. [..] trenerim Kārlim Ozolam par audzēkņa augstāko sasniegumu - 1.vieta Eiropas
čempionātā dambretē komandām.
32. [..] trenerim Kārlim Treijam par audzēkņa augstāko sasniegumu- 1.vietu Latvijas komandu
Čempionātā dambretē.
33. [..] trenerim Kristapam Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu – 1. vietu Latvijas
kausa kopvērtējumā burāšanā.
34. [..] trenerim Kasparam Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu - 2.vietu Eiropas
jaunatnes olimpiādē smaiļošanā K-2 200m.
35. [..] trenerim Uldim Močānam par audzēkņa augstāko sasniegumu -1.vietu Latvijas
čempionātā smaiļošanā K-4 200m.
36. [..] trenerim Mārim Bergšteinam par audzēkņa augstāko sasniegumu 3.vietu Latvijas junioru
čempionātā kanoe airēšanā C-4 200m.
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37. [..] trenerim Rasmai Turkai par audzēkņa augstāko sasniegumu - 1.vietu Latvijas
čempionātā Vieglatlētikā U20 200m skrējienā.
Lēmums Nr.377. Iesniegumi uz 71 lp. pievienoti protokolam.
35.2. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo A.Paegle, S.Šlekone)
Pamatojoties uz Izglītības speciālistes A.Paegles 2017.gada 17. oktobra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/340) par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” finansētā pedagoga karjeras konsultanta slodzes precizēšanu atbilstoši projekta
nosacījumiem un 2017.gada 16.oktobrī saņemto Salacgrīvas novada domes un Valsts izglītības
attīstības aģentūras 2017.gada 10.marta Sadarbības līguma Nr.4.-8.3.3./38 2017.gada 12.oktobra
grozījumu Nr.4.-8.3.3./38/2 projektu, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādu grozījumu 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”
9.apakšsadaļas “Izglītība” 2.ierakstu izteikt jaunā redakcijā:
Nr.

2

Amats

Pedagogs karjeras
konsultants*

Koeficients

-

Slodzes

0.83

Amatalga

564.40 €

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes
Uz projekta
“Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”
realizācijas laiku līdz
30.12.2020.

*Katra mācību gada sākumā slodze tiek pārskatīta atbilstoši faktiskam audzēkņu skaitam mācību
gada sākumā.
2. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.oktobri.
Lēmums Nr.378. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
I.Lazdiņa lūdz sagatavoto lēmuma projektu papildināt ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas
kodos, pamatojoties uz 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.377 sadalot naudas balvām par izciliem
sasniegumiem sportā plānoto finansējumu, kā arī iekļaujams grozījums par izdevumu EUR 3170
plānošanu no rezerves fonda saskaņā ar 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.370.
Deputāti atbalsta I.Lazdiņas priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
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D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem – saskaņā ar 2017.gada
18.oktobra lēmumu Nr.377 sadalot naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā plānoto
finansējumu ekonomiskās klasifikācijas kodos un saskaņā ar 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.370
plānojot izdevumus no rezerves fonda.
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 11.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, atklāti
balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
9.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 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.379. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1. Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ieviešanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolā
E.Keisele informē, ka ir saņemta Limbažu novada pašvaldības 2017.gada 30.augusta vēstule Nr.413.2/17/381 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ieviešanu” (iesniegums uz 4 lp. pievienots
protokolam), kurā lūgts Salacgrīvas novada pašvaldības viedoklis par audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma ieviešanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā.
Debatēs piedalās I.Balode, D.Straubergs, K.Močāns, A.Zunde, E.Keisele.
Deputāti vienojas sniegt atbildi Limbažu novada pašvaldībai, informējot, ka Salacgrīvas novada
pašvaldība ir iepazinusies un izskatījusi Limbažu novada pašvaldības priekšlikumu par Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ieviešanu un šobrīd neatbalsta
šo ierosinājumu.
2.Par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes nepalielināšanu
E.Keisele informē, ka ir saņemta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 2017.gada
12.septembra vēstule Nr.258 “Par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes
nepalielināšanu” (iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam), kurā lūgts sniegt informāciju par
pašvaldības iespējām nepaaugstināt pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzi līdz 40
stundām nedēļām, bet saglabāt līdzšinējo – 30 stundu darba nedēļu.
Debatēs piedalās S.Šlekone.
Deputāti vienojas sniegt atbildi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, informējot,
ka Salacgrīvas novada pašvaldība ir iepazinusies un izskatījusi Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības priekšlikumu par 2017.gada 25.jūlija Ministru kabineta noteikumu
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Nr.436 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”” nosacījumu, kas attiecas uz pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzi,
neievērošanu, tas ir, par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes nepalielināšanu un
pieņēmusi lēmumu ievērot 2017.gada 25.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.436 “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””
prasības.
3.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada 9 mēnešos
I.Lazdiņa informē par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2017.gada deviņos mēnešos
(pārskats uz 23 lp. pievienots protokolam).
Debatēs piedalās D.Straubergs, izsakās I.Lazdiņa.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi
2017.gada deviņos mēnešos.
Deputātu diskusija par Salacgrīvas novada aktualitātēm.
Sēdi slēdz plkst. 17:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (23.10.2017.)

____________________________
Inita Hartmane (23.10.2017.)

Sēdes protokolētāja
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