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.3
Salacgrīvā

2018.gada 21.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
4. Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
5. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikumā
6. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikuma apstiprināšanu
7. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2018.2023.gadam apstiprināšanu
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
9. Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas
laša kauss 2018” nolikuma apstiprināšanu
10. Par Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmuma Nr.342 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atcelšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un
atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.351 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”
atcelšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2018.gada 20.jūlija līdz 22.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
17. Par zemes gabalu “Lini”, “Rudzi”, “Čakstes” un “Lauri”, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas slīguma slēgšanu
18. Par zemes gabalu daļu Ezera ielā 11, Liepupē un “Paceplīši”, Liepupes pagastā iznomāšanu
nomas līgumu slēgšanu
19. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 8A, Ainažos iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
20. Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, īstenošanu pa
daļām
21. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumā Nr.415 “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas
novadā (kadastra Nr. 6605 001 0077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001
0096”
22. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.418 “Par
detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr.6605 001 0077, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096, publisko
apspriešanu”
23. Par [..] SIA “EMKJ” 2018.gada 19.februāra sūdzību par Salacgrīvas novada būvvaldes
2018.gada 15.janvāra izpildrīkojumu Nr.13-15.1.1-13 un pieteikumu par procesuālā termiņa
atjaunošanu
24. Par projekta iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
25. Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas otrajam gadam
26. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada Fotoalbumam Salacgrīvas novads “Te
kur jūr, kāps, un prieds”
27. Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” reorganizāciju
28. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei
29. Papildus darba kārtības jautājumi:
29.1.Par Salacgrīvas muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
29.2.Par Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
29.3.Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
30. Par saistošo noteikumu Nr.B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
21.februāra saistošajos noteikumos Nr.B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2017.gada pārskata ziņojumu
2. Par plānotajiem projektiem
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa –
Salacgrīvas novada domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas
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vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona
Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu
vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Anastasija Celma – Ainažu ugunsdzēsības
muzeja vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Sandra Kuka –
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes Sociālā
dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja, Dzintra Eizenbergs – Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Jānis Blūmiņš –
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Ilva Erkmane – Salacgrīvas
novada domes ainavu arhitekte
Uzaicinātā persona: Ilze Ēltamma
Nepiedalās- deputāti Ilona Balode (personiski iemesli), Sanita Šlekone (darbnespēja)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 29 jautājumiem un 3
papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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
apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.3
„Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, ņemot
vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 7.marta atzinumu Nr.118/2101 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.1”, pamatojoties uz 2018.gada 12.marta Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 14.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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.3 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmuma Nr.21 “Par saistošo
noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”” (protokols
Nr.2; 1.§) 1.punktu un 2.punktu.
Lēmums Nr.82. Pielikums uz 2 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 7.marta atzinums Nr.1-18/2101 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
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2. §
Par saistošo noteikumu Nr.4
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 7.marta atzinumu Nr.1-18/2102 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr.2”, pamatojoties uz 2018.gada 12.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas
un 2018.gada 14.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmuma Nr.22 “Par saistošo
noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”’
(protokols Nr.2; 2.§) 1.punktu un 2.punktu.
Lēmums Nr.83. Pielikums uz 2 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 7.marta atzinums Nr.1-18/2102 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.5
„Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, pamatojoties uz 2018.gada
12.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 14.marta Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, 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.5 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.84. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumu,
saskaņā ar 2018.gada 12.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2018.gada 14.marta
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
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ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāvu uz diviem
gadiem:
1.1. Ilona Balode - Salacgrīvas novada domes pārstāvis;
1.2. Uldis Močāns - Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas pārstāvis;
1.3. Jānis Cīrulis - Salacgrīvas vidusskolas pārstāvis;
1.4. Mārīte Sakārne - Liepupes vidusskolas pārstāvis;
1.5. Kristaps Močāns - Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārstāvis;
1.6. Aleksandrs Pavlovskis - Liepupes pagasta biedrību un klubu pārstāvis;
1.7. Mareks Runcis - Ainažu un Ainažu pagasta biedrību un klubu pārstāvis;
1.8. Kaspars Neimanis - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis;
1.9. Jānis Bergs - Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta biedrību un klubu pārstāvis.
2. Atzīt par spēku zaudējušus Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.101
“Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.4; 9.§).
Lēmums Nr.85.
5. §
Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2018.gada
12.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.marta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, 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 ar Salacgrīvas
novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 “Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”
nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrvas novada domes pirmsskolas izglītības iestādes
„Vilnītis” nolikumā:
Izteikt nolikuma 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, Dārza ielā 26, Svētciems, Salacgrīvas
novads, LV-4033, Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas novads, LV-4054.”
Lēmums Nr.86. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2018.gada 12.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2018.gada 14.marta Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikumu saskaņā ar pielikumu.
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2. Atcelt ar 2013.gada 20.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.108 (protokols Nr.4;
4.§) apstiprināto Ainažu ugunsdzēsības muzeja nolikumu.
Lēmums Nr.87. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas
2018.-2023.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.532 „Muzeju
akreditācijas noteikumi”, saskaņā ar 2018.gada 12.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2018.gada 14.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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:
Apstiprināt Ainažu ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju
2018.-2023.gadam saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.88. Pielikums uz 14 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
D.Straubergs informē, ka saņemts Salacgrīvas vidusskolas direktores lūgums atlikt šī jautājuma
izskatīšanu, jo nav panākta vienošanās ar Jaunsardzes un informācijas centru par Sadarbības līguma
“Par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā” projektā
iekļaujamo informāciju attiecībā uz Salacgrīvas vidusskolas telpu izmantošanu.
E.Keisele – Tikšanās ar Jaunsardzes un informācijas centra pārstāvjiem plānota aprīlī.
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, 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 atlikt jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu
ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes
un informācijas centrs un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Lēmums Nr.89. Lēmuma projekts uz 3 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
“Salacgrīvas laša kauss 2018” nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, Dz.Eizenberga)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Nolikums „Nolikums par licencēto
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makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)”,

saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
„Salacgrīvas laša kauss 2018” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgie par sacensību organizēšanu Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska
Lēmums Nr.90. Pielikums uz 1 lp., Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 12.marta
saskaņojums Nr.8.4.-11/539 uz 1 lp. un Dabas aizsardzības pārvaldes 2018.gada 14.marta
saskaņojums Nr.3.15/1254/2018-N uz 1 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmuma Nr.342 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā 2017.gada 21.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 21 un to, ka nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 4A,
Liepupē, Liepupes pagastā izsole nenotika, saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, 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:
Atcelt 2017.gada 9.oktobra lēmumu Nr. 342 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma
Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai ar
pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.91. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2017.gada
21.novembra sēdes protokola Nr.21 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un
atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldība nekustamais īpašums Mehanizācijas ielā 4A, kadastra Nr. 6660 009 0609, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz.6660 009 0603 0,2925 ha un ražošanas ēkas ar kadastra apz.
6660 009 0398 003, ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas ir reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000571231.
Ņemot vērā 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr. 300 “Par nekustamo īpašumu Mehanizācijas
iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.8; 24.§), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, balstoties uz sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2017.gada 2.oktobrī veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2017/194)
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tirgus vērtējumu, kas saņemts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 2.oktobrī un reģistrēts ar Nr.
7-14.1/100, likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 37.panta pirmo daļu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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, ar pretendentu atlasi, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Mehanizācijas ielā 4A, kadastra Nr. 6660 009 0609, Liepupē, Liepupes
pagastā Salacgrīvas novadā.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt nosacīto cenu – euro 6000,00 (seši tūkstoši euro), tai skaitā zemes vērtība euro
3000,00 (trīs tūkstoši euro).
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli
likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.92. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.351 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”
atcelšanu
Ņemot vērā to, ka īpašuma “Tūjas skola” ar kadastra Nr. 6660 006 0152 īpašuma sastāvā
iekļauta otra zemes vienība un īpašuma sastāvs ir mainījies, saskaņā ar 2018.gada 14.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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:
Atcelt 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.351 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas
skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”.
Lēmums Nr.93.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Nekustamais īpašums “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152 ir
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.614.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2018.gada 6.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.3 un saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
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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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz.
6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001
nosacīto cenu – 9 500,00 euro (deviņi tūkstoši pieci simti euro), tai skaitā zemes vienību
vērtība 3 200,00 euro (trīs tūkstoši divi simti euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Liepupes pagasta pārvaldniekam veikt attiecīgos pasākumus, lai informētu dzīvokļu īrniekus
par īpašuma atsavināšanu.
Lēmums Nr.94. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 19 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra
apz. 6672 007 0542 001, kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts Salacgrīvas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000424563.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2018.gada 6.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr. 3 un saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, 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
Salacgrīvas pagastā, “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2 200,00 EUR (divi
tūkstoši divi simti euro), tai skaitā zemes vērtība 570,00 euro (pieci simti septiņdesmit
euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.95. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 15 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā 2017.gada 24.maija Salacgrīvas novada dome lēmumu Nr. 162 ”Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, pamatojoties
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uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.pantu, 2018.gada 6.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas
protokolu Nr.3 un saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, 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 nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, kadastra Nr. 6615 010 0188, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv.m platībā) un būves ar kadastra
apz. 6615 010 0120 002 nosacīto cenu – 6 300, 00 euro (seši tūkstoši trīs simti euro), tai
skaitā zemes vērtība 5 300,00 euro (pieci tūkstoši trīs simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.96. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 13 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2018.gada 20.jūlija līdz 22.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības
nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998. Zemes gabals Pērnavas ielā,
zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai piekritīgs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar 2018.gada
14.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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. Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu laika posmā no
2018.gada 20.jūlija līdz 22.jūlijam zemes gabaliem:
1.1. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.3 līdz Nr.11
(pielikums Nr.1);
1.2. Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2
(pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt vienas iznomājamās lēmuma 1.punktā minētās zemes gabala teritorijas nomas tiesību
izsoles sākumcenu trīs dienām EUR 100 (simts euro).
4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.97. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par zemes gabalu “Lini”, “Rudzi”, “Čakstes” un “Lauri”, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas slīguma slēgšanu
Zemes gabals „Lini”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā)
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000567329.
Zemes gabals „Rudzi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0206 (5,4338 ha platībā) ir
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra
Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 47).
Zemes gabals „Čakstes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0142 (3,95 ha platībā)
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000537931.
Zemes gabals „Lauri”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0110 (0,5103 ha platībā)
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000567329.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2018.gada 1.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts z/s „Tūjsmuiža”, reģ.Nr.
54101033431 īpašnieces [..] iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/72) par iepriekš minēto zemes gabalu
Liepupes pagastā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un
Finanšu komiteju sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 uz 6 (sešiem) gadiem z/s „Tūjsmuiža” zemes gabalus Liepupes pagastā, saskaņā ar
pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1):
1.1. „Lini”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā);
1.2. „Rudzi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0206 (5,4338 ha platībā);
1.3. „Čakstes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0142 (3,95 ha platībā;
1.4. „Lauri”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0110 (0,5103 ha platībā).
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā”, 3.punkā noteikto.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli par katru iznomāto zemes gabalu.
Lēmums Nr.98. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par zemes gabalu daļu Ezera ielā 11, Liepupē un “Paceplīši”, Liepupes pagastā iznomāšanu
nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0494 (1,6834 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes
gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§).
11

Zemes gabals “Paceplīši”, kadastra Nr. 6660 009 0413, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0413 (1,8 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000567181
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2. un 3.punktu, saskaņā ar 2018.gada 14.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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. Saskaņā ar 2018.gada 19.februārī Salacgrīvas novada domē saņemto [...], personas kods [..],
adrese: [..], iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/118), iznomāt [..] zemes gabalu “Paceplīši”, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0413 1,8 ha platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto
teritoriju.
1.1.
Noteikt iznomātās zemes izmantošanas mērķi- lauksaimniecība.
1.2.
Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 5 (pieci) gadi.
1.3.
Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.
2. Saskaņā ar 2018.gada 8.martā Salacgrīvas novada domē saņemto [..], personas kods [..]
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/151), iznomāt daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0494 308 kv.m platībā (teritorija Nr.25), saskaņā ar
pielikuma Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2.1.
Noteikt iznomātās zemes izmantošanas mērķi- sakņu dārzs.
2.2.
Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 12 (divpadsmit) gadi.
2.3.
Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – sakņu dārzi.
3. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.99. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 8A, Ainažos iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Zemes gabals Ainažos, Valdemāra ielā 8A, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0109
(874 kv.m platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2009.gada
19.novembra lēmumu Nr.358.
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 19.februārī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas
adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/115) ar lūgumu iznomāt daļu zemes gabala Valdemāra ielā
8A (100 kv.m. platībā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu
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un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6. 1 panta pirmo daļu, saskaņā ar 2018.gada 14.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.6605
002 0109, Valdemāra ielā 8A (100 kv.m. platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – piemājas saimniecības uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 6.punktā, noteikto minimālo nomas maksu pārējos gadījumos.
4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.100. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,
īstenošanu pa daļām
Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi nekustamā īpašuma [..], kadastra
Nr.[..], īpašnieces [..], personas kods [..], 2018.gada 26.janvāra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas
novada būvvaldē un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1 (turpmāk – Iesniegums), konstatē, ka Iesniegumā
[..] lūdz Domi atļaut īstenot pa daļām detālplānojumu “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā, attiecībā uz viņai piederošajā nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu.
Detālplānojums “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, ir apstiprināts ar
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 21.janvāra lēmumu Nr.63, prot. Nr.2; 24.§
“Par detālplānojuma “Lāņu ciems” Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijā apstiprināšanu” kā
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošie noteikumi Nr. D-1 (turpmāk –
Detālplānojums). Detālplānojums ir spēkā esošs un ir iekļauts Salacgrīvas novada domes 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 “Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānu”.
Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..],
(turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..], personas kods [..]. Zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas detālplānojuma “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā, teritorijā.
LR 2011.gada 13.oktobra likuma “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (turpmāk Teritorijas attīstības plānošanas likums), kas stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī, 31.panta pirmā
daļa nosaka, ka detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo
pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju, un kurā, ievērojot Administratīvā procesa likuma
noteikumus, iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus u.c. Līdz ar to šajā līgumā var noteikt tiesības
detālplānojumu realizēt pa noteiktiem posmiem, piemēram, par zemes vienību sadales secību.
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Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44.5.punktā ir noteikts, ka detālplānojuma sastāvā
cita starpā ietilpst administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, izņemot gadījumu, ja
detālplānojumu izstrādā pašvaldība.
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 21.janvāra lēmumu Nr.63, prot.
Nr.2; 24.§ “Par detālplānojuma “Lāņu ciems” Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijā
apstiprināšanu” nav noteikta detālplānojuma īstenošanas kārtība, kas paredzētu detālplānojuma
īstenošanu kopumā vai pa daļām, jo normatīvajā regulējumā, kas bija spēkā uz Detālplānojuma
apstiprināšanas brīdi (2009.gada 21.janvāris) nebija ietverta šāda prasība.
2001.gada 25.oktobra likuma “Administratīvā procesa likums” (turpmāk - Administratīvā
procesa likums) 63.1 pantā ir noteikts, ka iestāde jebkurā administratīvā procesa stadijā var vienoties
ar procesa dalībniekiem par administratīvā līguma slēgšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā. Administratīvā līguma slēgšanu var ierosināt gan iestāde, gan privātpersona.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešā daļa nosaka, ka detālplānojumu
izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada
nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Iesniedzēja vēlas saņemt Domes atļauju īstenot Detālplānojumu pa daļām Nekustamā
īpašuma robežās un noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem par Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanu 5 (piecās) zemes vienībās atbilstoši apstiprinātajai Detālplānojuma
grafiskajai daļai: parcele Nr.118 (Kaiju iela 7), parcele Nr.115 (Kaiju iela 9), parcele Nr.116
(Barona iela 1), parcele Nr.117 (Barona iela 2), parcele Nr.172 (Barona iela).
Ņemot vērā iepriekšminēto, Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 28. un 31.pantiem, Administratīvā procesa likuma 63.1 panta un Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 44.5.punkta nosacījumiem, un saskaņā ar Attīstības komitejas 2018.gada
14.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, 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 detālplānojuma īstenošanu pa daļām nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] robežās atbilstoši detālplānojumam
“Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, un Nekustamajā īpašumā ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu 5 (piecās) zemes vienībās atbilstoši
detālplānojuma grafiskajā daļā noteiktajam zemes sadalījumam saskaņā ar pielikumu Nr.1:
parcele Nr.118 (Kaiju iela 7), parcele Nr.115 (Kaiju iela 9), parcele Nr.116 (Barona iela 1),
parcele Nr.117 (Barona iela 2), parcele Nr.172 (Barona iela).
2. Slēgt administratīvo līgumu ar [..], personas kods [..], par detālplānojuma „Lāņu ciems”,
Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, īstenošanu un finansēšanu (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.101. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumā Nr.415
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas
novadā (kadastra Nr. 6605 001 0077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096”
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98. punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par
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detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un detālplānojuma izstrādes
vadītāju.
Saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 16.novembra lēmumā
Nr.415 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas
novadā (kadastra Nr. 6605 001 0077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096”
(protokols Nr.14; 3.§):
Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Salacgrīvas novada būvvaldes
teritorijas plānotāju.”
Lēmums Nr.102.
22. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.418
“Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr.6605 001 0077, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096,
publisko apspriešanu”
Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi 2016.gada 16.novembra lēmumu Nr.415 “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pelmas” Ainažos Salacgrīvas novadā
(kadastra Nr. 6605 001 0077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096” (protokols
Nr.14; 3.§) (turpmāk tekstā – Detālplānojums).
Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.418 “Par
detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6605
001 0077, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096, publisko apspriešanu” (protokols
Nr.16; 17.§), ar kuru publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 2.janvāra līdz
2018.gada 2.februārim, bet sakarā ar nepieciešamību publicēt Detālplānojuma projektu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), ir nepieciešams pagarināt publiskās
apspriešanas termiņu no 2018.gada 28.marta līdz 2018.gada 18.aprīlim.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, 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 grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra lēmuma Nr.418 “Par grozījumiem “Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā
“Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6605 001 0077, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6605 001 0096, publisko apspriešanu” (protokols Nr.16; 17.§) 1.punktā, izsakot to
sekojošā redakcijā:
“1. Nodot Detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 18.aprīlim.”
Lēmums Nr.103.
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23. §
Par [..] 2018.gada 19.februāra sūdzību par Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada
15.janvāra izpildrīkojumu Nr.13-15.1.1-13 un pieteikumu par procesuālā termiņa
atjaunošanu
1. Salacgrīvas novada domē ir saņemts [..] (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) 2018.gada
19.februāra pieteikums par procesuālā termiņa atjaunošanu par 2018.gada 15.janvāra Salacgrīvas
novada būvvaldes izpildrīkojuma Nr. 13-15.1.1-13 par piespiedu naudas uzlikšanu apstrīdēšanu
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 19.februārī ar reģ. Nr. 3-16.2/124) (turpmāk tekstā
arī – Pieteikums par procesuālā termiņa atjaunošanu) un [..] 2018.gada 19.februāra sūdzība par
2018.gada 15.janvāra Salacgrīvas novada domes Salacgrīvas novada būvvaldes izpildrīkojuma Nr.
13-15.1.1-13 par piespiedu naudas uzlikšanu apstrīdēšanu (turpmāk tekstā arī – Sūdzība) (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 19.februārī ar reģ. Nr. 3-16.2/125).
2. Izskatot Sūdzību, konstatēts:
2.1. 2018.gada 19.februārī Salacgrīvas novada domē (turpmāk tekstā arī – Dome) saņemts [..]
2018.gada 19.februāra pieteikums par procesuālā termiņa atjaunošanu par Salacgrīvas novada
būvvaldes Izpildrīkojuma Nr. 13-15.1.1-13 apstrīdēšanu. Pieteikumā par procesuālā termiņa
atjaunošanu norādīts, ka 2018.gada 30.janvārī [..] vērsies Administratīvā rajona tiesā ar lūgumu
samazināt ar izpildrīkojumu piespiesto naudas sodu. Attiecīgi ar 2018.gada 6.februāra
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama lēmumu atteikts pieņemt [..] sūdzību par
Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra izpildrīkojumu Nr. 13-15.1.1-13, jo pieteicējs
nav ievērojis šai lietu kategorijai likumā noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību.
Konkrētajā gadījumā prasījums par izpildrīkojumu vispirms bija apstrīdams Salacgrīvas novada
domē (būvvaldei augstākā iestādē). Tiesas lēmumā norādīts, ka Salacgrīvas novada būvvalde
(turpmāk tekstā arī – Būvvalde) kļūdaini norādījusi izpildrīkojuma apstrīdēšanas kārtību.
2.2. 2018.gada 19.februārī Salacgrīvas novada domē saņemta Iesniedzēja 2018.gada
19.februāra Sūdzība, kurā lūgts atcelt Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra
izpildrīkojumu Nr. 13-15.1.1-13 (turpmāk arī – Izpildrīkojums). Iesniedzējs Sūdzībā norāda, ka jau
2017.gada 20.augustā, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.
267 “Par piespiedu naudas uzlikšanu” veica piespiedu naudas EUR 1000 samaksu, taču Būvvalde
Izpildrīkojumā nav norādījusi būtiskus apstākļus, kas Iesniedzēja ieskatā varētu būt par pamatojumu
tam, ka Izpildrīkojumā norādītais naudas sods ir nesamērīgs. 2018.gada 15.janvārī Salacgrīvas
novada būvvalde pieņēma lēmumu Nr. 13-12.1-9 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai
ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”, ar kuru Salacgrīvas novada būvvalde nolemj
atzīt nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās ēkas, tai skaitā: [..], par vidi
degradējošām, daļēji sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Kā pamatojumu iepriekš
minētajam lēmumam Salacgrīvas novada būvvalde esot norādījusi, ka ēku un teritorijas stāvoklis
nav uzlabojies kopš būvvaldes iepriekšējās apsekošanas brīža, ēkas īpašnieks [..] nav labprātīgi
izpildījis Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteikto
uzdevumu ēku sakārtot, nav novērsta arī bīstamība. Iesniedzējs Sūdzībā norādījis, ka: 1) gatavojot
Izpildrīkojumu, Būvvalde nav ņēmusi vērā, ka [..] jau trīs reizes ir konservējusi sev piederošās ēkas,
taču trešās personas, regulāri veic ēku demontēšanu; 2) [..] vairākkārtīgi ir vērsusies gan valsts, gan
pašvaldības policijā, tomēr ne reizi nav novērsta pretlikumīga trešo personu ielaušanās [..] īpašumā;
3) kopš 2016.gada [..] veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kas ir aprēķināts ar likmi 3%
no kadastrālās vērtības, kas [..] ieskatā ir pielīdzināms administratīvajam sodam; 4) teritorija, kurā
atrodas [..] piederošās ēkas ir iežogota, tādejādi nav skaidrs, kā iežogotā teritorija rada
apdraudējumu cilvēku drošībai, jo jebkura persona, kur atrodas tās teritorijā, pārkāpj privātuma
tiesības; 5) 2017.gada 17.novembrī [..] tikās ar Salacgrīvas novada būvvaldi, kurā puses vienojās,
ka [..] sniegs būvvaldei informāciju, kurā norādīs turpmāk plānotās darbības. Atbilstoši Iesniedzēja
norādītajam, no [..] darbībām, jautājums par ēku uzturēšanas darbu veikšanu tiks īstenots un
darbības notiek, taču ievērojot to, ka nedz valsts, nedz pašvaldības iestādes nav ieinteresētas
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sadarbībā, tai skaitā neveic darbības, lai pārtrauktu trešo personu iekļūšanu teritorijā un apzināti
bojātu un izlaupītu ēkas, lūdz atcelt Izpildrīkojumu.
2.3. Ar Būvvaldes 2016. gada 6.jūnija lēmumu Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji
sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk tekstā arī –
Lēmums Nr. 13-12.1-38) [..] uzdots nekustamajā īpašumā [..], ietilpstošo ēku īpašniekam [..] ēkas,
būves un teritoriju sakārtot, nodrošinot tās pret nepiederošu personu iekļūšanu, un novērst
bīstamību līdz 2016.gada 18.jūlijam, saskaņojot veicamos darbus un laika grafikus, rakstiski par to
informējot Būvvaldi.
Lēmums Nr. 13-12.1-38 tika nosūtīti [..]. [..] nav pildījis ar Lēmumu Nr. 13-12.1-38
uzliktos pienākumus labprātīgi, nekustamajā īpašumā ietilpstošās būves nav sakārtotas vai
nojauktas, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2017. gada 17.maija atzinumā Nr.13-13-4 par būves pārbaudi.
Lēmums Nr. 13-12.1-38 ir stājies spēkā, nav izpildīts labprātīgi, un izpildes termiņš ir pagājis.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2017.gada 18.maijā ierakstītā pasta sūtījumā
Būvvalde nosūtīja [..] brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-85 par administratīvā akta piespiedu izpildi uz [..]
juridisko adresi. Brīdinājums stājies spēkā 2017. gada 26.maijā un nav apstrīdēts. Ar Brīdinājumu
Nr. 13-15.1.1-85 Būvvalde aicināja nekavējoties uzsākt atzinuma Nr. 13-13-13 un Lēmuma Nr. 1312.1-38 prasību izpildi labprātīgi un pilnā apjomā. Būvvalde informēja, ka ja brīdinājums būs kļuvis
neapstrīdams un netiks veikta Lēmuma Nr.13-12.1-38 prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas
novada dome kā izpildiestāde uzsāks piespiedu izpildi, kā izpildes līdzekli izvēloties piespiedu
naudu, un piespiedu izpilde tiks veikta uz īpašnieka rēķina.
2.4. Lēmums Nr. 13-12.1-38 labprātīgi izpildīts netika, tādejādi Salacgrīvas novada dome
2017.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 267 “Par piespiedu naudas uzlikšanu” (Protokols Nr.10;
50.§). Salacgrīvas novada dome Iesniedzējam piemēroja piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis
euro). Ar iepriekš minēto izpildrīkojumu uzlikto piespiedu naudu [..] ir samaksājis. Ar minēto
iepriekš minēto domes lēmumu Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājs – galvenais arhitekts ir
pilnvarots izdot izpildrīkojumus par atkārtotas piespiedu naudas uzlikšanu [..] līdz Salacgrīvas
novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija lēmuma Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu,
bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” prasību pilnīgai izpildei.
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlijā lēmumā Nr. 267 “Par piespiedu naudas
uzlikšanu” norādīts, ka Salacgrīvas novada būvvalde 2016. gada 2.jūnijā atkārtoti apsekoja
nekustamajā īpašumā [..] kadastra Nr.[..], ietilpstošās ēkas un ar to saistīto nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], un tika konstatēts, ka
minētās ēkas un būves ir nonākušas tādā stāvoklī, ka tās ir bīstamas, vidi degradējošas un bojā
ainavu. To kopējais stāvoklis, būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un
ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika
konstatēts, ka ēku fasādes ir nodrupušas, sienās ir plaisas, logu un durvju ailas vietām tukšas,
vietām logi izsisti vai aizdarīti ar materiāliem, kas nav piemēroti fasāžu apdarei. Ēkas nav
nodrošinātas pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un demolēšanu, tāpēc ir atzīstamas par
bīstamām, un ēku konservācijas veids ir neatbilstošs pilsētvides prasībām un bojā pilsētvides
ainavu. Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 6.jūnija atzinumā Nr.13-13-7 par
būves pārbaudi.
2017.gada 17.maijā Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamajā īpašumā [..] kadastra Nr. [..],
ietilpstošās ēkas un ar to saistīto nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], konstatēja, ka [..] nav pildījis Būvvaldes atzinumā Nr. 13-13-7
un Būvvaldes lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteiktos uzdevumus. Apsekošanas rezultāti ir apkopoti
Būvvaldes 2017. gada 17.maija atzinumā Nr. 13-13-4 par būves pārbaudi. Līdz Būvvaldes lēmumā
Nr. 13-12.1-38 noteiktajam termiņam 2016. gada 18.jūlijam, kā arī līdz atkārtotās apsekošanas
brīdim 2017. gada 17.maijam, un līdz domes lēmuma pieņemšanas dienai [..] nav iesniegusi
Būvvaldē ēku konservācijas vai nojaukšanas projektu atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, nav iesniegusi saskaņošanai veicamo darbu sarakstu un laika grafiku attiecībā
uz ēku sakārtošanu.
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2.5. Ar Būvvaldes 2018.gada 15.janvāra izpildrīkojumu Nr. 13-15.1.1-13 “Par piespiedu
naudas uzlikšanu” Būvvalde Iesniedzējam noteica piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro)
apmērā par Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija lēmuma Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi
vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” neizpildi,
uzliekot par pienākumu piespiedu naudas samaksu veikt līdz 2018.gada 23.februārim.
2.6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 46.pantu, nokavēto procesuālo termiņu var
atjaunot iestāde, tiesa vai tiesnesis pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma, ja atzīst
nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu. Atjaunojot nokavēto termiņu, iestāde vai tiesa vienlaikus
atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību. Lūgumam par nokavētā termiņa atjaunošanu pievieno
pierādījumus, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus.
3. Izvērtējot Pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu un tam pievienotos
pierādījumus, kas apliecina termiņa nokavējuma attaisnojošus iemeslus, atzīstams, ka saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 48.panta otro daļu ir atjaunojams procesuālais termiņš sūdzības
iesniegšanai par Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra izpildrīkojumu Nr. 1315.1.1-13.
4. Izvērtējot Sūdzībā norādītos argumentus kopsakarībā ar pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un normatīvo aktu regulējumu, Salacgrīvas novada dome atzīst, ka Būvvaldes
Izpildrīkojums ir atstājams negrozīts turpmāk minēto apsvērumu dēļ:
4.1. Iesniedzējam uzliktais pienākums, kas uzlikts ar Būvvaldes 2016. gada 6.jūnija lēmumu
Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai
nojaukšanu” - ēkas, būves un teritoriju sakārtot, nodrošinot tās pret nepiederošu personu iekļūšanu,
un novērst bīstamību līdz 2016.gada 18.jūlijam, saskaņojot veicamos darbus un laika grafikus,
rakstiski par to informējot Būvvaldi – nav izpildīts, Būvvaldē nav iesniegts ēku konservācijas vai
nojaukšanas projekts atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nav iesniegts
saskaņošanai veicamo darbu saraksts un laika grafiks attiecībā uz ēku sakārtošanu. Kopš Lēmuma
Nr. 13-12.1-38 izdošanas ir pagājis vairāk kā gads, kas ir pietiekams laiks, lai izpildītu Būvvaldes
lēmumu.
4.2. Būvvalde 2018.gada 15.janvārī veica atkārtoti nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..],
apsekošanu, kuras rezultāti ir apkopoti 2018.gada 15.janvāra atzinumā Nr.13-13-3. Salacgrīvas
novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra lēmumā Nr. 13-12.1-9, kurš izdots, saskaņā ar Būvniecības
likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 145. un 158.punktu un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūnija saistošo
noteikumu Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2018.gadā” 5.punktu,
konstatēts, ka ēku un teritorijas stāvoklis nav uzlabojies kopš Būvvaldes iepriekšējās apsekošanas
brīža, ēkas īpašnieks [..], nav pildījis labprātīgi Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija
lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteikto uzdevumu ēku sakārtot, nav novērsta arī bīstamība.
4.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 363.panta pirmajai daļai, privātpersona, pret
kuru vērsta piespiedu izpilde, var iesniegt sūdzību, ja izpildiestādes darbības, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi, neatbilst likumos paredzētajiem administratīvo aktu un tiesas
nolēmumu izpildes noteikumiem. Izvērtējot Sūdzības saturu un tajā ietverto lūgumu atcelt
Izpildrīkojumu, secināms, ka Iesniedzējs nav norādījis uz jebkādām izpildiestādes darbībām, kas
neatbilst likumos paredzētajiem administratīvo aktu un tiesas nolēmumu izpildes noteikumiem.
Papildus tam, Dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, atzīst, ka Izpildrīkojuma pieņemšanā nav
konstatējami ne procesuālo, ne materiālo tiesību normu pārkāpumi.
4.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 370.panta trešajai daļai minimālā piespiedu
nauda ir EUR 50, bet maksimālā piespiedu nauda juridiskajai personai — EUR 10 000. Nosakot
piespiedu naudas summu, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (13.pants), kā arī adresāta
mantisko stāvokli.
Dome konstatē, ka Uzņēmumu reģistra sniegtā informācija
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liecina, ka attiecībā uz

Iesniedzēju nav reģistrētu ziņu par likvidācijas, darbības ierobežojumu vai maksātnespējas procesu;
reģistrētais pamatkapitāls – EUR, apmaksātais – 147964.00EUR.
4.5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta sesto daļu sūdzību par
izpildrīkojumu par piespiedu naudu šā likuma 363. pantā noteiktajā kārtībā var iesniegt, lai lūgtu
samazināt piespiedu naudas apmēru vai tad, ja administratīvais akts jau ir izpildīts labprātīgi. Ja
augstāka iestāde vai tiesa uzskata, ka piespiedu naudas summa nav samērīga, tā nosaka piespiedu
naudas apmēru. Iepriekš minētais dod Domei tiesības atcelt Izpildrīkojumu gadījumā, ja
administratīvais akts jau ir izpildīts labprātīgi, kā arī var lemt par piespiedu naudas apmēra
samazināšanu. Iesniedzējs nav lūdzis samazināt uzliktās piespiedu naudas apmēru, kā arī nav
izpildījis Lēmumu Nr. 13-12.1-38.
4.6. Dome konstatē, ka tikai 2017.gada 17.novembrī [..] tikās ar Būvvaldi, kurā puses
vienojās, ka [..] sniegs Būvvaldei informāciju, kurā norādīs turpmāk plānotās darbības.[..] nav
sniedzis Būvvaldei informāciju par plānotajiem nojaukšanas, konservācijas vai citiem darbiem.
Arī Iesniedzēja argumenti par to, ka [..] ir trīs reizes konservējusi sev piederošās ēkas
vērtējami kritiski, Būvvaldē nav iesniegti konservācijas vai nojaukšanas projekti, kas ir jāiesniedz
būvvaldē saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 161.punktu. Iepriekš minēto apliecina arī Būvvaldes 2018.gada 15.janvāra atkārtoti
veiktā nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], apsekošana, kuras rezultāti ir apkopoti 2018.gada
15.janvāra atzinumā Nr. 13-3-3 par būves pārbaudi, no kurām redzams, ka minētajā nekustamajā
īpašumā ietilpstošās ēkas, ir daļēji sagruvušas un nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama
un tās bojā pilsētvides ainavu. To kopējais stāvoklis, būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju
tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves
būtiskajām prasībām, būves ir vidi degradējošas un bojā ainavu, nav novērsta arī bīstamība.
4.7. Pieņemot Izpildrīkojumu, tika konstatēts, ka ēku un teritorijas stāvoklis nav uzlabojies
kopš Būvvaldes iepriekšējā apsekošanas brīža, ēku īpašnieks nav labprātīgi izpildījis Salacgrīvas
novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteikto uzdevumu ēku sakārtot, nav
novērsta arī bīstamība. Nosakot piespiedu naudas apmēru, ir ņemto vērā samērīguma apsvērumi,
ēkas atrašanās vieta pašā Salacgrīvas centrā un vieglā pieejamība, kā arī ēku īpašnieka ilgstošā
bezdarbība.
Savukārt attiecībā uz piespiedu naudas samērīgumu Dome konstatē, ka Būvvalde ir to
izvērtējusi, proti, ievērojusi cita starpā arī sabiedrības intereses (Administratīvā procesa likuma
370.panta trešā daļa).
5. Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 48.panta otro
daļu 81.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar 2018.gada 14.marta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, 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:
5.1. Atjaunot procesuālo termiņu sūdzības iesniegšanai par Salacgrīvas novada būvvaldes
2018.gada 15.janvāra izpildrīkojumu Nr. 13-15.1.1-13 un pieņemt izskatīšanai [..]
2018.gada 19.februāra sūdzību par Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra
Izpildrīkojumu Nr. 13-15.1.1-13 “Par piespiedu naudas uzlikšanu” apstrīdēšanu.
5.2. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra Izpildrīkojumu
Nr. 13-15.1.1-13 “Par piespiedu naudas uzlikšanu”.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā
ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.)
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Sūdzību par lēmumu Administratīvā procesa likuma 363. pantā noteiktajā kārtībā var iesniegt
septiņu dienu laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā. Sūdzību iesniedz Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.104. [..] 2018.gada 19.februāra pieteikums par procesuālā termiņa atjaunošanu uz 1 lp.,
[..] 2018.gada 19.februāra sūdzība uz 2 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes 2018.gada 15.janvāra
izpildrīkojuma Nr.13-15.1.1-13 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par projekta iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.457 (protokols Nr.15; 16.§)
„Par atlases kritēriju apstiprināšanu un pārbūvējamo pašvaldības ceļu saraksta apstiprināšanu
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” un atklāta konkursa
”Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”, identifikācijas Nr. SND 2017/12-ELFLA rezultātiem,
saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 750350 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit
euro), tai skaitā ELFLA finansējums EUR 675315 un Salacgrīvas novada domes finansējums
EUR 75035.
3. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes ceļu un
apsaimniekojamās teritorijas speciālistu Edžu Jirgensonu.
Lēmums Nr.105.
25. §
Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas otrajam gadam
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome izskatījusi ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra
lēmumu Nr. 30 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu”
apstiprinātās projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2018.gada
14.marta protokolu Nr.1, kurā nolemts piešķirt grantu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas otrajam gadam granta pretendentam Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai
“Jaunmelbārži” (reģ. Nr.40001017517), pamatojoties uz projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas
novadā” nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr. 30)
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3.5.apakšpunktu, un saskaņā ar 2018.gada 14.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, 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. Piešķirt grantu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas otrajam gadam, kas izlietojams periodā no 01.04.2018.-31.03.2019., EUR
6760 (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) apmērā no Salacgrīvas novada
privatizācijas fonda līdzekļiem projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā”
uzvarētājam Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” (reģ. Nr.
40001017517, juridiskā adrese: Centra iela 7, Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov.,
LV-4050). Grantu piešķirt projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” konkursa
vērtēšanas komisijas 2018.gada 14.marta protokolā Nr.1 lēmumā norādītajām izdevumu
tāmē noteiktajām atbalstāmām izmaksām.
2. Slēgt vienošanos ar Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai “Jaunmelbārži” par
finansējuma piešķiršanu EUR 6760 (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) projekta
“Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanai – Salacgrīvas novadā radīto produktu un
pieejamo pakalpojumu atpazīstamības veicināšanai un finansējuma atskaites
iesniegšanu.
3. Projekta realizācijas laiks: 01.04.2018.-31.03.2019.
4. 2019.gada marta mēneša sākumā veikt Viļķenes pagasta zemnieku saimniecībai
“Jaunmelbārži” uzņēmējdarbības izvērtēšanu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanā, lai izvērtētu projektu realizācijas laika pagarināšanu uz vienu gadu un granta
piešķiršanu 2019.gadā atbilstoši konkursa vērtēšanas komisijas 2017.gada 2.marta
protokolā Nr.1 lēmumā nolemtajam par granta piešķiršanu projekta īstenošanai trešajā
gadā, t.i., no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam – EUR 6460 (seši tūkstošo
četri simti sešdesmit euro).
5. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu.
Lēmums Nr.106. Projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2018.gada
14.marta protokols Nr.1 uz 1 lp. un projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” izmaksu tāme 2017.gadā
uz 1 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada Fotoalbumam Salacgrīvas novads “Te
kur jūr, kāps, un prieds”
(ziņo 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 2018.gada 14.marta
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 Fotoalbumam Salacgrīvas novads “Te kur jūr, kāps, un
prieds” tirgošanas cenu EUR 10.71.
2. Fotoalbuma tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
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Lēmums Nr.107. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
27. §
Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” reorganizāciju
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība
un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē
vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt
un likvidēt pašvaldības iestādes.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15.panta trešās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.marta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2018.gada 14.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādi “Randa”, pievienojot to Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolai un nosakot, ka Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
nodrošina gan pamatizglītības, gan pirmsskolas izglītības programmas.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistei Antrai Paeglei organizēt šī lēmuma
saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
4. Uzdot Krišjāņa Valdemāra pamatskolas direktorei Sandrai Kukai viena mēneša laikā no
dienas, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas, informēt izglītības
iestādes darbiniekus, izglītojamos un vecākus par izglītības iestādes reorganizāciju.
5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.
Lēmums Nr.108.
28. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evijas Keiseles 2018.gada 28.februāra iesniegumu un 2018.gada 14.marta Finanšu
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komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
Evijai Keiselei ikgadējo atvaļinājumu no 2018.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam (ieskaitot) – četras
kalendārās nedēļas un vienu papildatvaļinājuma dienu, saskaņā ar Darba likuma 151.panta pirmās
daļas 3.punktu.
Lēmums Nr.109. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
29. Papildus darba kārtības jautājumi:
29.1. §
Par Salacgrīvas muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas muzeja vadītājas Ievas Zilveres darba nespēju no 2018.gada
5.marta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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:
Iecelt Salacgrīvas muzeja fondu glabātāju Ivetu Kalniņu (personas kods [..]) par Salacgrīvas
muzeja vadītāja pienākumu izpildītāju uz Salacgrīvas muzeja vadītāja prombūtnes laiku, nosakot
piemaksu 30 % apmērā no Salacgrīvas muzeja fondu glabātājas mēnešalgas.
Lēmums Nr.110.
29.2. §
Par Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Jankovska, E.Keisele, D.Straubergs, J.Lipsbergs)
I.Ēltamma informē par iesniegto vīziju par sociālā dienesta organizatoriskā darba attīstību,
uzdevumiem un prioritātēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 2018.gada
16.marta atklātā konkursa uz vakanto Salacgrīvas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns,), PRET – nav, ATTURAS – 4 (Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Ilzi Ēltammu, personas kods [..], Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja
amatā ar 2018.gada 27.martu.
Lēmums Nr.111.
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29.3. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs izvirza Andra Zundes kandidatūru
Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora amatam.
Debatēs piedalās A.Jankovska, J.Lipsbergs, D.Straubergs.
D.Straubergs aicina deputātus izveidot balstu skaitīšanas komisiju Salacgrīvas novada pašvaldības
izpilddirektora vēlēšanām, ierosinot iekļaut tajā Salacgrīvas novada domes padomnieci juridiskos
jautājumos Ditu Lejnieci, projektu vadītāju Sarmu Kacaru un atbildīgo domes sekretāri Initu
Hartmani.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām sekojošā sastāvā: Dita Lejniece, Sarma Kacara, Inita Hartmane.
Lēmums Nr.112.
Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai
balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas
procedūrai.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs dod vārdu balsu skaitīšanas
komisijas priekšsēdētājai D.Lejniecei, kura izklāsta balsošanas kārtību. Tiek paziņots pārtraukums,
lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri
pēc tam tiek nodoti Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam D.Straubergam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta
ceturto daļu un 68.panta pirmo daļu, un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, ar vēlēšanu zīmēm
atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Jānis
Lipsbergs), PRET – 2 (Rimants Jirgensons, Agra Jankovska), ATTURAS – 1 (Dāvis Melnalksnis),
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Andri Zundi, personas kods [..], Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora
amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 27.martā.
Lēmums Nr.113. Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora vēlēšanu balsu skaitīšanas
komisijas 2018.gada 21.marta protokols Nr.1 uz 1 lp., Salacgrīvas novada pašvaldības
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izpilddirektora vēlēšanu balsu skaitīšanas komisijas 2018.gada 21.marta protokols Nr.2 uz 1 lp. un
13 vēlēšanu zīmes pievienoti protokolam.
D.Straubergs informē, ka saņemti A.Zundes iesniegumi par atbrīvošanu no Liepupes pagasta tautas
nama vadītāja amata un deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, ierosina papildināt domes
sēdes darba kārtību, balsojot par sekojošu jautājumu iekļaušanu:
29.4. Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata
29.5. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome nolemj papildināt 2018.gada 21.marta domes sēdes
darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
29.4. Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata
29.5. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
29.4. §
Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata
Izskatījusi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes
2018.gada 21.marta iesniegumu par atbrīvošanu no Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amata
2018.gada 26.martā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Darba likuma 100.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Agra Jankovska), Andris Zunde, balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2018.gada 26.martā atbrīvot Andri Zundi, personas kods [..], no Liepupes pagasta tautas
nama vadītāja amata.
Lēmums Nr.114.
29.5. §
Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Izskatījusi Salacgrīvas novada domes deputāta Andra Zundes 2018.gada 21.marta
iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas, saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Andris Zunde,
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputāta Andra Zundes, personas kods [..],
pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi uz personiska rakstiska iesnieguma pamata.
2. Lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa iesniegt Salacgrīvas novada
vēlēšanu komisijai trīs dienu laikā.
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Lēmums Nr.115. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra
saistošajos noteikumos Nr.B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2018.gada 14.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-4 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
21.februāra saistošajos noteikumos Nr.B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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 nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.116. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.

Informācija
1. Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2017.gada pārskata ziņojumu
Ziņo Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja M.Pirro (informācija uz 18 lp. pievienota
protokolam).
Debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Jankovska; izsakās M.Pirro.
Plkst.16:00 no domes sēdes aiziet deputāte A.Jankovska.
2.Par plānotajiem projektiem
Ziņo Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte I.Erkmane (informācija uz 1 lp. pievienota
protokolam).
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos J.Blūmiņš informē par
INTERREG Central Baltic programmas projektu “Coast4us”.
Sēdi slēdz plkst. 16:05.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (23.03.2018.)
____________________________
Inita Hartmane (23.03.2018.)

Sēdes protokolētāja
26

