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.5
Salacgrīvā

2018.gada 16.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam 1.redakcijas un vides
pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu pirmpirkuma tiesīgai personai
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4. Par kustamās mantas – ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi nosacītās cenas apstiprināšanu un
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
5. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
6. Par zemes gabalu “Mazcilpas”, Muižas parka iela un daļu no zemes gabala “Ābeļdārzs”,
Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu, nomas līguma slēgšanu
7. Par zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
8. Par daļu pašvaldības zemes gabalu “Liellapes” un Mehanizācijas iela 11, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
9. Par daļu zemes gabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
10. Par zemes gabala daļas Valdemāra ielā 8B, Ainažos iznomāšanu
11. Par zemes gabalu daļu Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
12. Par grozījumiem 2015.gada 1.augustā noslēgtā dzīvokļa īres līgumā 8-2.6/31 īpašumā
„Piekūni”, Ainažu pagastā
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]

17. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par pabalstu politiski represētām personām" apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
19. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” apstiprināšanu
20. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.33 “Par
Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210 “Par
Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu
ievēlēšanu”
22. Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
23. Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.334 “Par
pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333 “Par
pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
27. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda
28. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
29. Par kredīta ņemšanu projekta „ Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”
līdzfinansējuma nodrošināšanai
30. Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošanai
31. Par kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas izmaksu apstiprināšanu Salacgrīvas
vidusskolā
32. Papildus darba kārtības jautājumi:
32.1. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
32.2. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Ozolu ielā 8A,
Ainažos, Salacgrīvas novadā
32.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
32.4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
33. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
(atklāj Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis)

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs
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Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības 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, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule –
Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada
domes informācijas aprites speciālists, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu
speciāliste, Ilva Erkmane – Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte, Kaspars Krūmiņš - SIA
“Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla
speciāliste
Uzaicinātās personas: SIA “RP Alianse” teritorijas plānotāja Ilona Gleizde un projektu vadītāja
Edīte Ķemere
Nepiedalās- deputāti Ilona Balode (darbnespēja), Lija Jokste (personiski iemesli)
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis informē,
ka domes priekšsēdētājs D.Straubergs kavējas un atklāj domes sēdi.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis ierosina
papildināt sēdes darba kārtību ar 34.jautājumu “Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām
„Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss - 2018”, lai būtu iespējama plānotā motokrosa
sacensību „Latvijas Nacionālais Kauss- Ainažu kauss -2018” norise.
Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis lūdz
deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, papildinot to ar jautājumu Nr.34 “Par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss - 2018”.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Normunds Tiesnesis, 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 apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam 1.redakcijas un vides
pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu pirmpirkuma tiesīgai personai
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4. Par kustamās mantas – ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi nosacītās cenas apstiprināšanu un
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
5. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
6. Par zemes gabalu “Mazcilpas”, Muižas parka iela un daļu no zemes gabala “Ābeļdārzs”,
Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu, nomas līguma slēgšanu
7. Par zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
8. Par daļu pašvaldības zemes gabalu “Liellapes” un Mehanizācijas iela 11, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
9. Par daļu zemes gabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
10. Par zemes gabala daļas Valdemāra ielā 8B, Ainažos iznomāšanu
11. Par zemes gabalu daļu Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
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12. Par grozījumiem 2015.gada 1.augustā noslēgtā dzīvokļa īres līgumā 8-2.6/31 īpašumā
„Piekūni”, Ainažu pagastā
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
17. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par pabalstu politiski represētām personām" apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
19. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” apstiprināšanu
20. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.33 “Par
Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210 “Par
Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu
ievēlēšanu”
22. Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
23. Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.334 “Par
pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333 “Par
pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
27. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda
28. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
29. Par kredīta ņemšanu projekta „ Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”
līdzfinansējuma nodrošināšanai
30. Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošanai
31. Par kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas izmaksu apstiprināšanu Salacgrīvas
vidusskolā
32. Papildus darba kārtības jautājumi:
32.1.Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
32.2.Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Ozolu ielā 8A,
Ainažos, Salacgrīvas novadā
32.3.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
32.4.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
33. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
34. “Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss 2018”
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1.§
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam 1.redakcijas un vides
pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
(ziņo J.Cīrulis)
Plkst.15:10 uz domes sēdi ierodas Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un
pārņem domes sēdes vadīšanu.
(ziņo I.Gleizde; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Gleizde)
Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§)
(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums).
Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Par Salacgrīvas novada teritorijas
plānojuma 2018-2029.gadam”.
Salacgrīvas novada dome 2017.gada 18.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.346 “Par
grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.14; 4.§), ar kuru ir
nolemts par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 628)
80.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādi, kuru
kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai
pašvaldības domē.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 81.punkts nosaka, ka šo noteikumu 80.punktā minētajā
ziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
81.1. apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai
noraidīšanu;
81.2. par attīstības priekšlikumiem;
81.3. par saņemtajiem personu priekšlikumiem.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 82.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 SIA „RP
Alianse" ir izstrādājusi Teritorijas plānojuma un Vides pārskata pirmās redakcijas.
Teritorijas plānojuma pirmā redakcija ir izstrādāta atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības
domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 apstiprinātam darba uzdevumam, ir saņemti nosacījumi
no institūcijām.
Vides pārskata pirmā redakcija Teritorijas plānojumam izstrādāta, pamatojoties uz likumu
“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Ņemot vērā Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja un SIA „RP Alianse" teritorijas
plānotājas I.Gleizdes ziņojumus, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 80., 81. un 82.punktiem, likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu 235.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10. un 11.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 9., 10. punktu, un saskaņā ar 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
5

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu.
2. Nodot Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakciju un tā
Vides pārskata 1.redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu 4 (četras) nedēļas no attiecīga domes lēmuma
pieņemšanas dienas.
3. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma publicēšanu par
teritorijas plānojuma 1.redakcijas un tā Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) sistēmā, pašvaldības
tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, laikrakstā “Auseklis”, kā arī nodrošināt informācijas
pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī elektroniskā veidā nodod
paziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai biroja tīmekļvietnē.
4. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt Salacgrīvas novada teritorijas
plānojuma 2018-2029. gadam 1.redakcijas un tā Vides pārskata 1. redakcijas
publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv un ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Lēmums Nr.156. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojums uz 2.lp., Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcija (1 sējums) un Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojuma 2018.-2029.gadam Vides pārskata 1.redakcija (1 sējums) pievienoti protokolam.
Plkst.15:30 no domes sēdes aiziet SIA “RP Alianse” pārstāves I.Gleizde un E.Ķemere.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu pirmpirkuma tiesīgai personai
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr. 42 „ Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 2; 22.§), izsoles noteikumu punktu 6.2.,
2018.gada 9.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.2, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir
saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 4.aprīlī ar reģ. Nr. 3-16.1/207)
par īpašuma “Strūklas” pirkšanu un samaksāta pirkuma maksa par īpašumu, izsole netiek rīkota un
ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu euro 1 000,00 (viens tūkstotis euro).
Ņemot vērā 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 “Strūklas”,
Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6635 501 0001 pārdošanu par nosacīto cenu euro 1000,00
(viens tūkstotis euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..],
personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

6

Lēmums Nr.157. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.aprīļa sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldība nekustamais īpašums “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6660 009 0171, kas sastāv no būves (sūkņu mājas) ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0171 001
un zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0539 (0,056 ha platībā), reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000543623.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, sertificētas nekustamā
īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2018.gada 4.aprīlī veikto nekustamā īpašuma
tirgus vērtējumu (Nr. 2018-59), kas saņemts Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 9.aprīlī un
reģistrēts ar Nr. 7-14.2/64, Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2018.gada 20.aprīļa sēdes
protokolu Nr.6, ņemot vērā 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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
“Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0171.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt nosacīto cenu – euro 440,00 (četri simti četrdesmit euro), tai skaitā zemes
vērtība euro 140,00 (viens simts četrdesmit euro).
Lēmums Nr.158. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 20.aprīļa sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 11 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par kustamās mantas – ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi nosacītās cenas apstiprināšanu un
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Pamatojoties uz 2018.gada 18.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 126 “Par
kustamās mantas – ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”,
likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu 37.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 2018.gada 20.aprīļa Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.6 un saskaņā ar 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Apstiprināt ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi nosacīto cenu euro 100,00 (viens simts euro).
7

3. Sludinājumu par ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi pārdošanu par brīvu cenu publicēt
pašvaldības mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot,
ka pieteikums par ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 (piecu) darba dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas dienas.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi
pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.159. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2018.gada 20.aprīļa sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
5. §
Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
(ziņo J.Cīrulis)
J.Cīrulis ierosina atbalstīt lēmuma projekta II variantu, ņemot vērā to, ka apbūves tiesīgais apbūves
tiesību - automazgātavas būvniecību var realizēt tikai tad, kad nekustamajam īpašumam ir
nodrošināta ūdens un kanalizācijas tīklu pieejamība.
Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta II variantu.
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Larko” reģistrācijas Nr.50203022131, juridiskā
adrese: Celmu iela 8-27, Rīga, LV-1079, projekta vadītāja Jāņa Kotlera 12.04.2018. iesniegums
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 16.04.2017. ar reģ. Nr.3-16.1/247) par pašvaldības zemes
gabala daļas Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4A, kadastra Nr. 6615 003 0147, zemes vienības kadastra
apz. 6615 003 0073 nodošanu ar apbūves tiesībām pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai.
Zemes gabals Vidzemes ielā 4A, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0073 ir reģistrēts uz
pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000121044 un tā kopējā
platība ir 1873 kv.m. Zemes gabala Vidzemes ielā 4A, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0073,
daļa zemes gabala 300 kv.m platībā, uz kura SIA “Larko” lūdz piešķirt apbūves tiesības nav
iznomāta vai citādi nodota lietošanā citām personām.
Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka būvatļauju izdod, ja
būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad
būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa
normatīvie akti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 3.1.apakšpunkts paredz, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai,
ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai
lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
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naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts komercdarbības objektu apbūvei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Larko” pašapkalpošanās automazgātuves būvniecībai
nepieciešams noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu
apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
27.aprīļa Nr.2704/01 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines iesniegto novērtējumu
tirgus nomas maksas noteikšanu daļai zemes gabala (reģistrēts 2018.gada 2.maijā Nekustamā
īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14.2/73) , Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošo
noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 5.punktu, Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, un ņemot vērā
2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Piešķirt apbūves tiesības SIA “Larko” reģistrācijas Nr.50203022131, juridiskā adrese:
Celmu iela 8-27, Rīga, LV-1079, uz 30 (trīsdesmit) gadiem pašapkalpošanās
automazgātavas un ar to saistīto komunikāciju būvniecībai un uzturēšanai uz zemes
gabalu Vidzemes ielā 4A, kadastra Nr. 6615 003 0147, zemes vienības kadastra apz.
6615 003 0073, 300 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, kur
konkrētā apbūves tiesību platība tiks noteikta pēc izstrādātā būvprojekta minimālā
sastāvā.
2. Zemes gabals tiek nodots ar apbūves tiesībām – pašapkalpošanās automazgātavas un ar
to saistīto komunikāciju būvniecībai.
3. Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā 2% apmērā 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” 5.punktā noteikto.
4. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
5. Ņemot vērā to, ka apbūves tiesīgais apbūves tiesību - automazgātavas būvniecību var
realizēt tikai tad, kad nekustamajam īpašumam ir nodrošināta ūdens un kanalizācijas
tīklu pieejamība, noteikt, ka maksa par apbūves tiesību maksājama no brīža, kad zemes
gabalam Vidzemes ielā 4A, Salacgrīvā, ir nodrošināta ūdens un kanalizācijas tīklu
pieejamība, t.i., maksa par apbūves tiesību maksājama no iepriekš minēto komunikāciju
tīklu nodošanas ekspluatācijā dienas.
6. Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem veikt zemes vienības daļas reģistrēšanu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
7. Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas reģistrēšanas Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus
nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir tiesības prasīt vienpusēji lauzt
apbūves tiesību līgumu iepriekš brīdinot:
7.1. ja līdz 2019.gada 31.decembrim apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada
būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un izstrādājis būvprojektu minimālā sastāvā,
saņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai;
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7.2. ja, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim apbūves tiesīgais nav uzcēlis un nodevis
ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves);
7.3. ja, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc ēku (būvju) nodošanas ekspluatācijā ēkas nav
ierakstītas zemesgrāmatā kā apbūves tiesību būtiska sastāvdaļa.
8. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.160. Pielikumi uz 4 lp., Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
2018.gada 27.aprīļa izziņa Nr.2704/01 uz 3 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par zemes gabalu “Mazcilpas”, Muižas parka iela un daļu no zemes gabala “Ābeļdārzs”,
Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu, nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Straubergs)
Zemes gabals “Mazcilpas”, zemes vienības kadastra apz. Nr. 6660 009 0598 un Muižas
parka iela, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0597 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgi,
saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas
atdalīti no zemes gabala “Cilpas” ar zemes vienības kadastra apz.6660 009 0599 ar 2018.gada 10.
aprīļa Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/55.
Zemes gabals “Ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0593 ir Salacgrīvas
novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000459694.
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”5 un 6.punktu, saskaņā ar 2018.gada 9.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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:
Ņemot vērā 2018.gada 3.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto [..], personas kods [..],
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/204), iznomāt [..]:
1. Zemes gabalu “Mazcilpas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0598 (4605 kv.m
platībā) un daļu no zemes gabala “Ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0593
(3900 kv.m platībā) ar izmantošanas mērķi - muižas parka teritorijas uzturēšanai, pielikums
Nr.1;
1.1. noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% 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” 6.punktā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar izmantošanas
mērķi – pārējiem gadījumiem.
2. Iznomāt daļu no zemes gabala “Muižas parka iela”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0597
(715 kv.m platībā) un daļu no zemes gabala “Ābeļdārzs”, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 (1300 kv.m platībā) ar izmantošanas mērķi - plānotās ielas izbūvei un uzturēšanai,
pielikums Nr.1.
2.1. 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” 5.punktā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar izmantošanas
mērķi – ar apbūves tiesībām.
3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 30 (trīsdesmit) gadi.
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4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt, ka zemes nomas līgums noslēdzams, kad lēmuma 1.un 2. punktā minētās zemes
vienības ir kadastrāli uzmērītas un reģistrētas VZD kadastra informācijas sistēmā.
Lēmums Nr.161. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
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 [..], personas kods [..], adrese: [..], 2018.gada 25.aprīļa
iesniegums (reģistrēts 2018.gada 2.maijā Nekustamā īpašuma nodaļā ar reģ. Nr.7-14.1/74) ar
lūgumu iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar
kadastra apz. 6615 006 0084, 8917 kv.m platībā Salacgrīvā.
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” 3.punktu, ņemot vērā 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 uz 5 (pieciem) gadiem [..], personas kods [..], zemes vienību ar kadastra apz. 6615
006 0084, 8917 kv.m platībā Salacgrīvā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% 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”3. punktā noteikto.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.162. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par daļu pašvaldības zemes gabalu “Liellapes” un Mehanizācijas iela 11, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals „Liellapes”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha
platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000495638.
Zemes gabals Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0486 1,6832ha 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.§).
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Zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 608 kv.m platībā
(teritorija Nr.10), atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 10 m platībā (pielikumā Nr.1
iezīmēta teritorija).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, ņemot vērā 2018.gada 9.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domē 2018.gada 27.aprīlī saņemto [..], personas kods [..],
dzīvojošas [..], iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/275), iznomāt [..] daļu no zemes gabala
“Liellapes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419 (174 kv.m platībā) teritorija Nr.2,
pielikums Nr.1.
2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domē 2018.gada 25.aprīlī saņemto [..], personas kods [..],
dzīvojoša [..], iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/271), iznomāt [..] daļu no zemes gabala
Mehanizācijas ielā 11, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (737 kv.m platībā)
teritorija Nr.10, pielikums Nr.1, kur atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 10 m
platībā.
3. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas mērķi - sakņu dārzi.
4. 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.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi.
6. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.163. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par daļu zemes gabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 9.aprīlī saņemts Z/s „Robežnieki”, reģ.
Nr.46601012086, juridiskā adrese: „Brīvnieki”, Salacgrīvas pagasts, iesniegumu (reģistrēts
Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 9.aprīlī ar Nr.7-14.2/66) par zemes gabala daļas Salacgrīvā,
Ganību ielā 4 (kadastra Nr.6615 008 0014) 2,2 ha platībā iznomāšanu lauksaimnieciskām
vajadzībām.
Zemes gabals Salacgrīvā, Ganību ielā 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014 ir
pašvaldībai piederošs zemes gabals ar kopējo platību 49,90 ha, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 9585 .
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 2.2ha platībā paredzēts mežu un meža parku teritorijām (pielikums
Nr.1).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr. 5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu un ņemot vērā 2018.gada 9. maija
Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13
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deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 uz 5 gadiem Z/s „Robežnieki”, reģ. Nr. 46601012086, daļu no zemes gabala
Salacgrīvā, Ganību ielā 4 (2,2ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
(pielikums Nr.1).
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā saistošajos noteikumiem Nr. 5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto maksu.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.164. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par zemes gabala daļas Valdemāra ielā 8B, Ainažos iznomāšanu
(ziņo D.Būmane)
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 [..], personas kods [..], adrese: [..], 2018.gada 6.aprīļa
iesniegums (reģistrēts 2018.gada 6.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/224) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa
izmantošanai daļu no rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apz. 6605 002
0088, Valdemāra iela 8B (1300 kv.m platībā) Ainažos.
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”
21.punktu, ņemot vērā 2018.gada 9.maija Attīstības Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 uz 12 (divpadsmit) gadiem [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala
Valdemāra ielā 8B, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0088 (1300 platībā),
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzs.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% 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” 2.1 punktā
noteikto.
4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.165. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

13

11. §
Par zemes gabalu daļu Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma 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.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, ņemot vērā 2018.gada 9.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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. Saskaņā ar 2018.gada 4.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto [..], personas kods [..],
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/212), iznomāt daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0494 563 kv.m platībā (teritorija Nr.40), saskaņā ar
pielikuma Nr.1 iezīmēto teritoriju.
1.1.
Noteikt iznomātās zemes izmantošanas mērķi- sakņu dārzs.
1.2.
Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 12 (divpadsmit) gadi.
1.3.
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.
1.4.
Noteikt, ka nomas līgumi stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.
2. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.166. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par grozījumiem 2015.gada 1.augustā noslēgtā dzīvokļa īres līgumā 8-2.6/31 īpašumā
„Piekūni”, Ainažu pagastā
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 19.aprīlī saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..],
iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/260) par grozījumiem 2015.gada 1.augustā noslēgtajā dzīvokļa īres
līgumā Nr. 8-2.6/31, palielinot kopējo īrēto platību par 32,5 kv.m, jo tiek lietotas arī telpas pirmajā
stāvā Nr. 6; 7 un 9.
Nekustamais īpašums „Piekūni”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0113 ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
1000000543569.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apz.6625 002 0013 001
(kopējā platība 123,00 kv.m), kūts ar kadastra apz.6625 002 0013 002 un zemes ar kadastra apz.
66250020113 0,47 ha platībā.
Īres līgums par telpām pirmajā stāvā Nr.6; 7 un 9 (32,5 kv.m platībā) nav noslēgts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
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dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., un saskaņā ar 2018.gada 9.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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 grozījumus 2015.gada 1.augustā noslēgtā dzīvokļa īres līgumā Nr. 8-2.6/31 un
līguma punktu 1.1 izteikt jaunā redakcijā:
“1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un ĪRNIEKS īrē dzīvojamās telpas pirmajā stāvā Nr.1; 2; 4; 5 ; 6; 7; 9 un 10
īpašumā „Piekūni’’, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, ar kopējo platību 76,00 m2.”
Lēmums Nr.167. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

13. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..], (miris [..]), konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par nekustamo īpašumu- īres dzīvokli [..] ar kadastra Nr.[..], kas atrodas Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas
novada dome konstatēja sekojošo:
[..] nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamo īpašumu-īres dzīvokli [..], kas
atrodas Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu līdz no 2015. gada līdz
2018.gadam (ieskaitot).
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minēto nekustamo īpašumu pēc
stāvokļa uz 16.05.2018. sastāda- tekošā gada aprēķins EUR 7.00, pamatparāds EUR 13.97
un nokavējuma nauda EUR 3.45. Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēsuma
summa- EUR 24.42.
Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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:
Dzēst [..], personas kods [..], (miris [..]) nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu- īres dzīvokli [..], kas atrodas Ainažu pagastā,
Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – tekošā gada aprēķinu EUR 7.00, pamatparādu EUR 13.97
un nokavējuma naudu EUR 3.45. Kopējā dzēsuma summa – EUR 24.42 (divdesmit četri eiro un
42 eiro centi).
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Lēmums Nr.168.
14. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..]
Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..], (miris [..]), konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par nekustamo īpašumu- īres dzīvokli [..] ar kadastra Nr.[..], kas atrodas Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas
novada dome konstatēja sekojošo:
[..] nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamo īpašumu-īres dzīvokli [..], kas
atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu līdz 2015.gadam
(ieskaitot).
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minēto nekustamo īpašumu pēc
stāvokļa uz 16.05.2018. sastāda- pamatparāds EUR 32.25 un nokavējuma nauda EUR 16.70.
Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēsuma summa- EUR 48.95.
Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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:
Dzēst [..], personas kods [..], (miris [..]) nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu- īres dzīvokli [..], kas atrodas Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6660 900 0356 –pamatparādu EUR 32.25 un nokavējuma
naudu EUR 16.70. Kopējā dzēsuma summa – EUR 48.95 (četrdesmit astoņi eiro un 95 eiro
centi).
Lēmums Nr.169.
15. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi jautājumu par [..], personas kods [..], nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un konstatēja:
Ar Ogres rajona tiesas 2013.gada 12.aprīļa spriedumu pasludināts fiziskas personas [..]
maksātnespējas process.
Dome 2013.gada 4.jūnijā iesniedza maksātnespējas procesa administratoram kreditora
prasījumu maksātnespējas lietā par [..] parāda EUR 166.50 (viens simts sešdesmit seši eiro un
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50 eiro centi) atzīšanu, kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda EUR 155.66 un
nokavējuma naudas EUR 10.84 par 2014. taksācijas gadu par nekustamo īpašumu – zemi
17.63 ha platībā [..] ar kadastra Nr.[..].
Ar Zemgales rajona tiesas 2018. gada 07. marta lēmumu lietā Nr.[..], lietas arhīva Nr.
[..] ir izbeigts fiziskās personas [..] maksātnespējas process, pamatojoties uz Civilprocesa
363.35 panta piekto daļu, kurā noteikts, ka apstiprinot saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu,
tiesa vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, un Civilprocesa
363.36 pantu, kurā noteikts, ka ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka
parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām, tā vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo
viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā. Ar Zemgales
rajona tiesas 2018. gada 07. marta lēmumu lietā Nr.[..] ir nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas
procedūru, atbrīvot [..] no atlikušajām 2014.gada 1.aprīļa saistību dzēšanas plānā norādītajām
saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, un izbeigt [..]
maksātnespējas procesu.
[..] nekustamā īpašuma nodokļa parāds maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā
2013. gada 12. aprīlī bija EUR 166.50 (viens simts sešdesmit seši eiro un 50 eiro centi), kas
sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 155.66 un nokavējuma naudas EUR
10.84 par zemi 17.63 ha platībā nekustamajam īpašumam [..].
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
No Zemgales rajona tiesas 2018.gada 7.marta lēmuma lietā Nr.[..] izriet, ka [..] tiek
atbrīvots no atlikušajām 2014.gada 1.aprīļa saistību plānā norādītajām saistībām, kuras nav
izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, 2018.gada 9.maija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, 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:
Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 166.50 EUR (viens
simts sešdesmit seši eiro un 50 centi), kas sastāv no pamatparāda EUR 155.66 un nokavējuma
naudas EUR 10.84 par nekustamo īpašumu – zemi 17.63 ha platībā [..] ar kadastra Nr.[..].
Lēmums Nr.170.
16. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi jautājumu par [..], personas kods [..], nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un konstatēja:
Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 8.septembra spriedumu
pasludināts fiziskas personas [..] maksātnespējas process.
Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļa 2014.gada 22.septembrī
iesniedza maksātnespējas procesa administratoram kreditora prasījumu maksātnespējas lietā
par [..] parāda EUR 587.90 (pieci simti astoņdesmit septiņi eiro un 90 eiro centi) atzīšanu, kas
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sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 176.25 un nokavējuma naudas EUR
51.56 par zemi 1200 kv.m. platībā un nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 268.53
un nokavējuma naudas EUR 91.56 par dzīvojamo ēku par 2015. taksācijas gadu nekustamajam
īpašumam [..] ar kadastra Nr.[..].
Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 22. septembra lēmumu
civillietā Nr.[..] lietvedības Nr.[..] ir izbeigts fiziskās personas [..] maksātnespējas process,
pamatojoties uz Civilprocesa 363. 35 panta piekto daļu, kurā noteikts, ka apstiprinot saistību
dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa
izbeigšanu, un Civilprocesa 363. 36 pantu, kurā noteikts, ka ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas
procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām, tā vienlaikus ar
procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību
dzēšanas plānā. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 22. septembra
lēmumu civillietā Nr.[..] lietvedības Nr.[..] ir nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas procedūru,
atbrīvojot [..] no atlikušajām 2015.gada 2.jūlija fiziskās personas saistību plānā norādītajām
saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, un izbeigt fiziskās personas
maksātnespējas procesu.
[..] maksātnespējas pasludināšanas dienā 2014.gada 08. septembrī nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Salacgrīvas novada pašvaldībai bija EUR 587.90 (pieci simti astoņdesmit
septiņi eiro un 90 eiro centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR
176.25 un nokavējuma naudas EUR 51.56 par zemi 1200 kv.m. platībā un nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāda EUR 268.53 un nokavējuma naudas EUR 91.56 par dzīvojamo ēku
nekustamajam īpašumam [..].
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
No Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 22. septembra lēmumu
civillietā Nr.[..] izriet, ka [..] tiek atbrīvots no atlikušajām 2015. gada 2.jūlija saistību plānā
norādītajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo, trešo daļu, 2018.gada 9.maija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, 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:
Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 587.90 EUR (pieci
simti astoņdesmit septiņi eiro un 90 centi), kas sastāv no pamatparāda EUR 176.25 un nokavējuma
naudas EUR 51.56 par zemi 1200 kv.m. platībā un pamatparāda EUR 268.53 un nokavējuma
naudas EUR 91.56 par dzīvojamo ēku nekustamajam īpašumam [..] ar kadastra Nr.[..].
Lēmums Nr.171.
17. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par pabalstu politiski represētām personām" apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās K.Močāns, D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa, D.Lejniece)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, saskaņā ar 2018.gada
7.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas
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atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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.7 “Par pabalstu politiski represētām personām”.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.172. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.

18. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu, 43 panta trešo
daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmo daļu un saskaņā ar 2018.gada 7.maija
Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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.8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā””
saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.173. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Aija
Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „ Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Ilva Erkmane - Salacgrīvas novada domes ainavu
arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
19

2.3.1. Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos;
2.3.2. Andris Zunde – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors;
2.3.3. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.4. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.5. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.6. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja.
3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” balvu fondu EUR 1130
(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro un 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.174. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.33
“Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva
apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.33 “Par Salacgrīvas
novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.2;
13.§):
Lēmuma 1.punkta 1.9.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
“1.9. Marta Dance – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” jaunatnes lietu
speciālists”
Lēmums Nr.175.
21. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210
“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, saskaņā ar
2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210 “Par
Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu
ievēlēšanu”:
1. Izslēgt no Finanšu komitejas sastāva deputāti Liju Joksti.
2. Iekļaut Finanšu komitejas sastāvā deputātu Normundu Tiesnesi.
Lēmums Nr.176.
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22. §
Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
(ziņo D.Straubergs)
1. Adresāts
Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Armands Leimanis (turpmāk – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Personas 2018.gada 26.aprīļa
iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 26. aprīlī ar Reģ. Nr. 5-13.1/18)
(turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz Pašvaldībai sniegt rakstveida atļauju valsts
amatpersonas amatu savienošanai, lai realizētu likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto, un tieši, sniegt atļauju un
saskaņojumu Personai savienot Salacgrīvas novada domes iestādes Liepupes pagasta tautas
nama (turpmāk arī – Liepupes pagasta tautas nams) vadītāja amatu ar Limbažu novada
pašvaldības Umurgas kultūras nama vadītāja amatu. Persona iesniegumā norādījusi, ka
Umurgas kultūras nama vadītāja amata pienākumu izpilde tiks veikta ārpus Liepupes
pagasta tautas nama vadītāja noteiktā darba laika, un ka amatu savienošana interešu
konfliktu neradīs un tiešo pienākumu izpildei nekaitē.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
3.1.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
tekstā – Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts
amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas,
ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai)
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. Par amatu šajā pantā
uzskatāma arī saimnieciskās darbības veikšana, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpilde.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas
2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu
un citu normatīvo aktu prasībām.
3.2. Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
3.2.1. vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
3.2.2. nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3.2.3. nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
4.1. Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs
valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
4.2. Personas amats: Liepupes pagasta tautas nama vadītājs atbilst valsts amatpersonas statusam
un saskaņā ar Likuma 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punktu
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valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts amatpersonas amatu ir atļauts savienot ar:
 citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja Likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi (Likuma 6.panta pirmā daļa);
 ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās (par šajā daļā minētajiem
amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs; šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai) (Likuma 6.panta otrā daļa);
 citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas
amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi (Likuma 6.panta trešā daļa);
 citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (Likuma 7.panta
ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunkts).
4.3. Pamatojoties uz Pašvaldības domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr. 146 (protokols
Nr. 4;30.§) “Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja iecelšanu amatā” un 2018.gada
25.aprīlī starp Pašvaldību, kā darba devēju, un Personu kā darbinieku noslēgto Darba
līgumu Nr.5-5/33, Persona ar 2018.gada 26.aprīļi pieņemta darbā par Liepupes pagasta
tautas nama vadītāju. Saskaņā ar Pašvaldības domes 2018.gada 18.aprīļa lēmuma Nr. 146
(protokols Nr. 4;30.§) nosacījumiem, laika posmā no 2018.gada 26.aprīļa līdz 2018.gada
25.jūlijam Persona Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatā ir iecelta uz 0.7 darba
slodzēm, un no 2018.gada 26.jūlija uz pilnu darba slodzi.
Saskaņā ar Personas amata aprakstu Personas kā Liepupes pagasta tautas nama vadītāja
galvenie amata pienākumi ir organizēt un vadīt Liepupes pagasta kultūras norises;
nodrošināt Liepupes pagasta tautas namu saimnieciski - finansiālo darbību u.c.
Persona saņem atlīdzību par darbu Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatā, un tās
apmērs ir noteikts ar Pašvaldības domes lēmumiem.
4.4. Limbažu novada pašvaldības Umurgas kultūras nams ir Limbažu novada pašvaldības
pakļautībā esoša iestāde. Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatējams, ka Umurgas kultūras
nama vadītāja amats ir amats publiskas personas institūcijā.
4.5. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā
panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda
apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija)
atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. 4.10. Ņemot vērā lēmuma
sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti
fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi,
6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)apakšpunktu, Administratīvā
procesa likuma 67.pantu, 2018.gada 7.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
atļaut Armandam Leimanim līdz 2018.gada 25.jūlijam savienot valsts amatpersonas amatu
Pašvaldībā – Pašvaldības iestādes Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatu ar Limbažu
novada pašvaldības Umurgas kultūras nama vadītāja amatu.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta sestajai
daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas
atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas novada
domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu
nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu
Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Lēmums Nr.177. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2018.gada 18.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 152 (Protokols
Nr.4; 36.1.§) “Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 8.1 panta 41 daļu un saskaņā ar 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju iecelt Ilzi Ozoliņu (personas
kods [..]) uz 1 darba slodzi līdz Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanai amatā.
2. Uzdot Ilzei Ozoliņai papildus Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
pienākumiem veikt bezdarbnieku koordinētāja darbu pašvaldībā.
3. Noteikt Ilzei Ozoliņai:
3.1. mēnešalgu par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājas pienākumu
veikšanu uz 1 darba slodzi EUR 1112.00 mēnesī.
3.2. piemaksu par papildus darbu - par bezdarbnieku koordinētāja darbu pašvaldībā EUR 103.20
mēnesī.
4. Atļaut Ilzei Ozoliņai savienot valsts amatpersonas amatu - Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja amatu ar bezdarbnieku koordinētāja darbu Salacgrīvas novada pašvaldībā.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 17.maijā.
Lēmums Nr.178.
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24. §
Par grozījumu 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 projektu koordinatores Solvitas Kukanovskas 2018.gada 8.maija
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/138) par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” un nepieciešamību uz projekta
realizēšanas laiku iekļaut štatu sarakstā strādnieku pludmales apsaimniekošanas veikšanai, saskaņā
ar 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Papildināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” 6.2.apakš sadaļu “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ar sekojošu
ierakstu:
Nr.

4

Amats

Strādnieks

Koeficients

Slodzes

0.2477

1

Amatalga

€ 430

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

3.II A

Piezīmes

no 17.05.2018.30.09.2018. uz
projekta
“Piekrastes
apsaimniekošanas
praktisko
aktivitāšu
realizēšana” laiku

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 17.maijā.
Lēmums Nr.179. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.334
“Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
D.Straubergs ierosina turpmāk ikgadēji plānot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
ēdināšanu vecāku maksu vasaras periodā tādā pašā apmērā kā mācību periodā, lai mazinātu
birokrātiju un vecākiem katru gadu nebūtu jāraksta iesniegums. Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājiem noteiktu laiku pirms vasaras perioda sākuma būtu jāinformē domi par nepieciešamību šo
kārtību piemērot.
I.Lazdiņa informē, ka vasarā organizējams iepirkums ēdināšanai jaunajam mācību gadam,
sagatavojot jautājumu tiks iekļauts ierosinātais priekšlikums par ēdināšanas maksu vasaras periodā
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas D.Vilemsones 2018.gada
2.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/129), saskaņā ar 2018.gada 7. maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
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Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.334 “Par pirmsskolas izglītības iestādes
„Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu” ar 2.2 punktu, 3.2 punktu šādā redakcijā:
1.1. “2.2 Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu periodā no 01.06.2018. līdz
31.08.2018:
2.21. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.85 dienā
2.22. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.99 dienā”
1.2. “3.2 Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai periodā no 01.06.2018. līdz
31.08.2018:
3.21. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.10 dienā
3.22. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 1.16 dienā
3.23. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.59 dienā
2
3. 4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 1.66 dienā
3.25. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 2.73 dienā
3.26. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 2.80 dienā”
2.Lēmuma 2.2 punktā noteiktā vecāku maksa un 3.2 punktā apstiprinātā domes dotācija
maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības
iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2018. līdz 31.08.2018. neattaisnotu
iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek
piemērota lēmuma 2.2 noteiktā vecāku maksa un 3.2 punktā noteiktā domes dotācija par bērnu
ēdināšanu.
Lēmums Nr.180. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augustā lēmumā Nr.333
“Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītājas P.Perdijakas 2018.gada
2.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/127), saskaņā ar 2018.gada 7. maija Izglītības, kultūras un sporta
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jautājumu komitejas un 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr. 333 “Par pirmsskolas izglītības iestādes
„Randa” un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas
maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” ar 2.2punktu un 3.2 punktu šādā redakcijā:
1.1. “2.2 Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu periodā no 01.06.2018. līdz
31.08.2018:
2.21. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.85 dienā
2
2. 2. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.99 dienā”
2
1.2. “3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai periodā no 01.06.2018. līdz
31.08.2018:
3.21. Pirmsskolas izglītības iestādē „Randa” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 8 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 4.85 dienā
2
3. 2. Pirmskolas izglītības iestādē „Randa” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 8 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 4.71 dienā”
2.Lēmuma 2.1 punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1 punktā apstiprinātā domes dotācija
maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības
iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2018. līdz 31.08.2018. neattaisnotu
iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek
piemērota lēmuma 2.2 noteiktā vecāku maksa un 3.2 punktā noteiktā domes dotācija par bērnu
ēdināšanu.
Lēmums Nr.181. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda
Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi, kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas
novada dome, un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un uzlabot
sociālo pakalpojumu kvalitāti un 2018.gada 4.aprīlī saņemto biedrības “Latvijas Nedzirdīgo
savienības” valdes priekšsēdētājas – prezidentes S.Gerenovskas iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/217) ar
lūgumu līdzfinansēt [..] dalību Eiropas bezpeļņas organizācijas Eiropas Nedzirdīgo jauniešu
savienības organizētajā nometnē 2018.gadā no 21.jūlija līdz 29.jūlijam, Tasarē, Slovākijā, sedzot
izdevumus 500 eiro apmērā, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada
2.maijā iesniegto izvērtējumu (reģ.Nr.3-18/130), saskaņā ar 2018. gada 7.maija Sociālo un
veselības jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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:
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1. Piešķirt līdzfinansējumu [..] dalībai Eiropas bezpeļņas organizācijas Eiropas Nedzirdīgo
jauniešu savienības organizētajā nometnē 2018.gadā no 21.jūlija līdz 29.jūlijam, Tasarē,
Slovākijā EUR 500 (pieci simti eiro).
2. Izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.182. Iesniegums uz 13 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada
2.maija atzinums Nr.1.17/154 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās K.Krūmiņš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu,
“SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.318/125) par finanšu līdzekļu nepieciešamību projekta “Maģistrālā ūdensvada, hidrantu un
ūdensvada pievadu izbūve Salacgrīvas pilsētas Meldru un Ceriņu ielās” realizācijai un saskaņā ar
2018.gada 9.maija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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” pamatkapitālā naudas
līdzekļus EUR 73500 (septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simts euro) projekta “Maģistrālā
ūdensvada, hidrantu un ūdensvada pievadu izbūve Salacgrīvas pilsētas Meldru un Ceriņu
ielās” realizācijai.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.183. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par kredīta ņemšanu projekta „ Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”
līdzfinansējuma nodrošināšanai
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, K.Močāns; izsakās A.Zunde)
Pamatojoties uz 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības
programmas zivsaimniecībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
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attīstības stratēģiju īstenošana” projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku
parkā” realizācijai, ņemt kredītu 53 840 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit
euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto
procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2019.gada.
Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Lēmums Nr.184.
30. §
Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošanai
(ziņo S.Kacara; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās A.Zunde)
Pamatojoties uz 2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Lai veiktu Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošanu, ņemt kredītu 102843 (viens simts divi
tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro), kas sastāda 75% no kopējām pašvaldības izmaksām
atjaunošanas projekta realizācijai, no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu
atmaksāt no 2019.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Lēmums Nr.185.
31. §
Par kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas izmaksu apstiprināšanu
Salacgrīvas vidusskolā
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones 2018.gada 13.aprīļa
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/122) un tam pievienoto maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu
kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas lietošanai Salacgrīvas vidusskolā, saskaņā ar noteikumu
„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§) nosacījumiem, ņemot vērā
2018.gada 9.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noteikt Salacgrīvas vidusskolas kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas izmaksas EUR
15.00 (piecpadsmit euro) mēnesī.
Lēmums Nr.186. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
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32. Papildus darba kārtības jautājumi:
32.1. §
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
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, ņemot vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 9.maija atzinumu (reģ.Nr.3-11/528),
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumu Nr.84 “Par saistošo
noteikumu Nr.5 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 3.§).
Lēmums Nr.187. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 9.maija atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
32.2. §
Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Ozolu ielā 8A, Ainažos,
Salacgrīvas novadā
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Co Alco” reģistrācijas Nr.40203125616, juridiskā
adrese: Lokomotīves iela 92-61, Rīga, LV-1057, valdes locekļa Veljo Madiberg 09.05.2018.
iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē, Nekustamā īpašuma nodaļā 09.05.2018. ar reģ.
Nr.7-14.2/77) par pašvaldības zemes gabala daļas (1000 kv.m platībā) Ainažos, Ozolu ielā 8A,
kadastra Nr. 6605 003 0084, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0082 nodošanu ar apbūves
tiesībām ielas izbūvei.
Zemes gabals Ozolu ielā 8A, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0082 ir reģistrēts uz
pašvaldības vārda Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000486098 un tā kopējā
platība ir 1953 kv.m uz kura SIA “Co Alco” lūdz piešķirt apbūves tiesības, zemes vienība nav
iznomāta vai citādi nodota lietošanā citām personām.
Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka būvatļauju izdod, ja
būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad
būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa
normatīvie akti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 3.1.apakšpunkts paredz, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai,
ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai
lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
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maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts individuālai apbūvei, zemes vienība atrodas
savrupmāju apbūves teritorijā, kurā atļautā izmantošana cita starpā ir mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objekts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “CO Alco” ielas izbūvei nepieciešams noslēgt līgumu par
apbūves tiesību piešķiršanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu
apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
9.maija Nr.0905/1 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines iesniegto novērtējumu
apbūves maksas noteikšanu zemes vienībai par 1 kv.m (reģistrēts 2018.gada 10.maijā Nekustamā
īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14.1/78), ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 5.punktu, Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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. Piešķirt apbūves tiesības SIA “Co Alco”, reģistrācijas Nr.40203125616, juridiskā
adrese: Lokomotīves iela 92-61, Rīga, LV-1057 uz 20 (divdesmit) gadiem ielas izbūvei
un ar to saistīto komunikāciju būvniecībai un uzturēšanai, uz zemes gabalu Ozolu ielā
8A, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0082, 1000 kv.m platībā, saskaņā
ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Zemes gabals tiek nodots ar apbūves tiesībām – ielas un ar to saistīto komunikāciju
būvniecībai.
3. Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā 2% apmērā 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” 5.punktā noteikto.
4. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem veikt zemes vienības daļas reģistrēšanu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
6. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai
ir tiesības prasīt vienpusēji lauzt apbūves tiesību līgumu iepriekš brīdinot:
6.1 ja līdz 2018.gada 1.novembrim apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada
būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un izstrādājis būvprojektu minimālā sastāvā,
saņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai;
6.2 ja, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim apbūves tiesīgais nav uzcēlis un nodevis
ekspluatācijā līgumā paredzētās būves.
7. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.188. Pielikumi uz 4 lp., Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
2018.gada 9.maija izziņa Nr.0905/1 uz 6 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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32.3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumu Nr. 92 „ Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un atkārtotas izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols 3; 11.§), 2018.gada 8.maija Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma
nosolītājs SIA “ENERGOLUX” ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 6
200,00 (seši tūkstoši divi simti euro), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, 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 Mehanizācijas
ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0609
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu euro 6 200,00 (seši tūkstoši divi simti euro) un noslēgt
pirkuma līgumu ar SIA “ENERGOLUX”, reģ. Nr.40103511350.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.189. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2018.gada 8.maija izsoles protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
32.4. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2018.gada
14.maija iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.7. punktu, kā arī ņemot vērā saskaņā
ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma
„Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba izpildes
izvērtējumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājumu:
1.1. no 2018.gada 18.jūnijā līdz 2.jūlijam – sešas papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu
pašvaldībā un vienu kalendāro nedēļu;
1.2. no 2018.gada 16.jūlija līdz 13.augustam – trīs kalendārās nedēļas un sešas
papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu pašvaldībā.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma
pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma
pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).
Lēmums Nr.190. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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33. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās A.Zunde)
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 9.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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-6 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.191. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
34. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām
„Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss - 2018”
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Cepļi – Moto” (reģ. Nr.40008276763) valdes priekšsēdētāja
G.Kopštāla 2018.gada 7.maija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/294 un 3-16.2/295) par finansiālu
atbalstu motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss -2018” un moto trases
sagatavošanai motokrosa sacensībām, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un
izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu
atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2018.gada 9.maija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, 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. Piešķirt motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss- Ainažu kauss -2018”
finansiālu atbalstu 5000 euro (pieci tūkstoši euro).
2. Piešķirt 2000 euro (divi tūkstoši euro), lai nodrošinātu pienācīgu un kvalitatīvu trases
sagatavošanu Latvijas Nacionālā Kausa sacensībām.
3. Biedrībai „Cepļi - Moto” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, informēt
domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada sportistu dalību tajās un
sasniegtajiem rezultātiem.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Cepļi - Moto” par finansējuma piešķiršanu un finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
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5. Noteikt, ka finansējums tiek piešķirts, ja biedrībai „Cepļi – Moto” ir nekustamā īpašuma
“Cepļi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, kurā tiek organizētas motokrosa
sacensības „Latvijas Nacionālais Kauss- Ainažu kauss -2018”, lietošanas tiesības.
Lēmums Nr.192. Iesniegumi uz 8 lp. un biedrības reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (18.05.2018.)

____________________________
Inita Hartmane (18.05.2018.)

Sēdes protokolētāja
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