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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.12
Salacgrīvā

2018.gada 28.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu
2. Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2018” apstiprināšanu
3. Par grozījumu Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumā
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
5. Par Salacgrīvas ostas robežām
6. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
7. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu
8. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabaliem Ainažos Ozolu ielā 6, Ozolu ielā 4A un Ozolu ielā 4B
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Valdemāra ielā 71A, Ainažos, Salacgrīvas novadā
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Dienvidu ielā 2, Salacgrīvā un zemes gabala
daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
12. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Užavas celtnieks” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
13. Par likvidētās Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecības ”Bisnieki”
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
14. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
15. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4.septembra lēmumu Nr.
3.11.1/1040
16. Par valsts mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēm
17. Par kredīta ņemšanu projekta „ Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas
Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas ID Nr. R014” realizācijai
18. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
19. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.449 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
20. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2019.gada kalendāram „Apceļo Salacgrīvas
novadu”
21. Par Ainažu kultūras nama vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

22. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu
2. Par iedzīvotāju aptauju Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu ierosināšanai
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis
Protokolē- Personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja, Antra Paegle- Salacgrīvas
novada domes izglītības speciāliste, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja,
Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste
Uzaicinātās personas: Kristīne Pudova
Nepiedalās- deputāti Dāvis Melnalksnis (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli),
Marita Kreituse (personiski iemesli), Agra Jankovska (personiski iemesli), Ilona Balode
(darbnespēja)
Sēdes vadītājs J.Cīrulis, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes izpilddirektora A.Zundes
priekšlikumu, ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar papildus darba kārtības jautājumiem:
23.1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja vēlēšanām;
23.2. Par Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs J.Cīrulis lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem,
papildinot to ar papildus darba kārtības jautājumiem Nr.23.1. “Par balsu skaitīšanas komisijas
izveidi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanām” un Nr.23.2. “Par
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā”.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu
2. Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2018” apstiprināšanu
3. Par grozījumu Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumā
2

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
5. Par Salacgrīvas ostas robežām
6. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
7. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu
8. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabaliem Ainažos Ozolu ielā 6, Ozolu ielā 4A un Ozolu ielā 4B
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Valdemāra ielā 71A, Ainažos, Salacgrīvas novadā
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Dienvidu ielā 2, Salacgrīvā un zemes gabala
daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
12. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Užavas celtnieks” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
13. Par likvidētās Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecības ”Bisnieki”
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
14. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
15. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4.septembra lēmumu Nr.
3.11.1/1040
16. Par valsts mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēm
17. Par kredīta ņemšanu projekta „ Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas
Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas ID Nr. R014” realizācijai
18. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
19. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.449 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
20. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2019.gada kalendāram „Apceļo Salacgrīvas
novadu”
21. Par Ainažu kultūras nama vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
23. Papildus darba kārtības jautājumi:
23.1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja vēlēšanām.
23.2. Par Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu
2. Par iedzīvotāju aptauju Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu ierosināšanai
1. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti
(Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs,
Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Domes priekšsēdētājs - Dagnis Straubergs;
1.2. Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos – Evija
Keisele;
1.3. Domes izpilddirektors – Andris Zunde.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas kodeksu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.360. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2018” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas,
kā arī 2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 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 „Ziemas rota 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, sporta un jaunatnes jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Gundega Upīte-Vīksna - Salacgrīvas novada
ainavu arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.3. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.4. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.3.5. Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja.
3. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2018” balvu fondu EUR 1040 (viens tūkstotis četrdesmit
euro 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.361. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2018.gada
12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.novembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu
Nr.259 “Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas
bibliotēkas reorganizāciju” apstiprinātajā Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumā:
Izteikt nolikuma 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
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“3.5. Tūjas bibliotēka, adrese: Liedaga iela 11-1, Tūja, Salacgrīvas novads, LV-4033.”
Lēmums Nr.362. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
2012.gada 25.jūlijā Salacgrīvas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15
„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā”, kuros ir
noteikta kārtība, kādā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas (turpmāk tekstā- ADTI) un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana,
pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk tekstā – pārvaldes uzdevums). Ar
saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka pārvaldes uzdevumu veic Salacgrīvas novada domes
izvēlēta juridiska persona.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārējo normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai
nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi
un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un
pieņemšanas kārtību. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītās daļas
nosacījumiem, vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.
Salacgrīvas novada pašvaldībai, balstoties uz augstākminēto, 2013.gada 19.februārī ir bijis
noslēgts deleģēšanas līgums Nr. 3-25.3/156 ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Reģ. Nr.
40003831048, juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu ar līguma termiņu uz 5 gadiem, tas ir, līdz
2018.gada 19.februārim.
Pirms jauna deleģējuma līguma slēgšanas ir veikta divu pakalpojuma sniedzēju SIA
„Mērniecības datu centrs”, Reģ. Nr. 40003831048 un SIA “Topo dati”, Reģ.Nr. 40003621917 cenu
aptauja, kā arī salīdzināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, reputācija, līdzšinējā sadarbība, atbilstoši
2018.gada 12.novembra izvērtējumam “Pretendentu izvērtējums pārvaldes uzdevumu deleģēšanai par
Salacgrīvas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un
izmantošanu” (reģ.Nr.3-18/345).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2018.gada 16.jūlija vēstuli Nr. 1-13/6285 un 2018.gada 21.septembra vēstuli Nr.1-13/8214, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma
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13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40 panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo
daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro daļu un piekto daļu, 46.pantu, saskaņā ar 2018.gada
14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis
Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA „Mērniecības datu centrs” (Reģ. Nr.
40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9 -486, Rīga, LV-1005 ) pārvaldes uzdevumu –
izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši normatīvo
aktu prasībām par Salacgrīvas novada administratīvo teritoriju.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „Mērniecības datu
centrs”, (Reģ. Nr. 40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9 -486, Rīga, LV-1005) par
Salacgrīvas novada pašvaldības administartīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (līguma
projekts pielikumā Nr.1).
3. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Noteikt, ka pakalpojumus, kas saistīti ar pārvaldes uzdevuma veikšanu, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību SIA „Mērniecības datu centrs”, sniedz saimnieciskās darbības veidā Salacgrīvas
novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 „Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā” (vai šo noteikumu aizstājošajos
saistošajos noteikumos) noteiktajā kārtībā.
5. Deleģēšanas līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā.
6. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumu Nr.262 “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanā”
(protokols Nr.9; 6.§).
Lēmums Nr.363. Pielikums uz 5 lp., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2018.gada 16.jūlija vēstule Nr.1-13/6285 un 2018.gada 21.septembra vēstule Nr.1-13/8214 uz 3 lp.
un Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas V.Krūzes 2018.gada 12.novembra pretendentu
izvērtējums pārvaldes uzdevumu deleģēšanai par Salacgrīvas novada augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu uz 20 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas ostas robežām
(ziņo N.Tiesnesis; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas ostas pārvaldes 2018.gada 5.novembra
iesniegumu Nr. 1-11/116 “Par Salacgrīvas ostas robežām”. Saskaņā ar likuma “Likums par ostām”
3.pantu, ostas robežas, iekļaujot tajās teritorijas, kuras, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu
izmantot ostas perspektīvai attīstībai, tai skaitā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslas platības, nosaka Ministru kabinets pēc attiecīgās pašvaldības, ostas
pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma.
Pamatojoties uz likuma “Likums par ostām” 3.pantu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas ostas
valdes 2018.gada 1.novembra lēmumu 14 “Par Salacgrīvas ostas robežām”, 2018.gada 14.novembra
Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Ieteikt Ministru kabinetam noteikt Salacgrīvas ostas robežas atbilstoši pielikumam.
Lēmums Nr.364. Pielikums uz 13 lp. un iesniegums uz 33 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minētie
zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts
zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai
piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu
par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitās daļas a) punkts
nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir
mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitās daļas a) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otro daļu un saskaņā ar
2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas iela 3A 0,22 ha platībā ar kadastra
Nr.6605 003 0076, zemes vienības kadastra apzīmējumu 6605 003 0075 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu. Uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību euro 154,00 un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas iela 3B 0,24 ha platībā ar kadastra
Nr.6605 003 0073, zemes vienības kadastra apzīmējumu 6605 003 0069 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu . Uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību euro 4442,00 un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda;
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Valdemāra iela 8B 0,23 ha platībā ar
kadastra Nr.6605 002 0088, zemes vienības kadastra apzīmējumu 6605 002 0088 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu. Uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību euro 1955,00 un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda.
4. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 0,3 ha platībā ar kadastra Nr.6660
009 0461, zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 009 0461 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu. Uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 300,00 un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda.
5. Atzīt zemes gabalus Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas iela 3B 0,24 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6605 003 0069 un Valdemāra iela 8B 0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6605 002 0088 par starpgabaliem.
Lēmums Nr.365.
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7. §
Par nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu
2018.gada 21.februārī Salacgrīva novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 39 ”Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”.
2018.gada 20.jūnijā Salacgrīva novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 203 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”.
2018.gada 16.augustā notikusi nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā izsole. Saskaņā
ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.27,
īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā vienīgais pretendents, kas piedalījās izsolē bija SIA “NOBE” un
tika nosolīta pirkuma maksa euro 9125,00 (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro).
Līdz 2018.gada 14.novembrim SIA “NOBE” veikusi daļēju pirkuma maksas samaksu euro
2006,63 (divi tūkstoši seši euro un 63 centi).
2018.gada 13.novembrī SIA “NOBE” Salacgrīvas novada domē iesniegusi iesniegumu (reģ.
Nr. 3-16.2/792) par pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 15.februārim.
Ņemot vērā 2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 2018.gada 20.jūnijā Salacgrīva novada dome lēmumu Nr. 203 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”, pielikumu Nr.1 pagarināt pirkuma samaksas termiņu līdz
2019.gada 15.februārim par īpašumu Meža ielā 10, kadastra Nr. 6615 005 0041, Salacgrīvā
(0,2518 ha platībā).
Lēmums Nr.366. Iesniegumi uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.augusta izsoles protokola Nr.27 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
8. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs
tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā
teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu
īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka
saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos
veicamās darbības.
Zemes gabala “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 (18,16
ha platībā) atbilst Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam un ir pašvaldības
valdījumā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2018.gada 29.oktobra
Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.15, un saskaņā ar 2018.gada
14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis
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Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra
apz.6615 007 0130, 700 kv.m platībā (pielikums Nr.2), nomas tiesību mutisku izsoli.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu - teritorijas labiekārtošana.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Noteikt zemes gabala daļas ar zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 (700 kv.m
platībā) izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam – 28,00 euro.
5. Papildus nomas maksai ar domes lēmumu tiek noteikta maksa par Salacgrīvas pilsētas
pludmales glābšanas stacijā esošās dušas un tualetes telpu izmantošanu laika posmā no
maija mēneša līdz septembrim.
6. Noteikt nomas līguma termiņu - 6 (seši) gadi.
7. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
8. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
9. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.367. Pielikumi uz 7 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2018.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.15 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
9. §
Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu zemes gabaliem Ainažos Ozolu ielā 6, Ozolu ielā 4A un Ozolu ielā 4B
Zemes gabals Ozolu iela 6, kadastra Nr. 6605 003 0079, zemes vienības kadastra apz. 6605
003 0078 1200 kv. m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000486048.
Zemes gabals Ozolu iela 4A, kadastra Nr. 6605 003 0080, zemes vienības kadastra apz.
6605 003 0079 1200 kv. m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000486101.
Zemes gabals Ozolu iela 4B, kadastra Nr. 6605 003 0082, zemes vienības kadastra apz.
6605 003 0080 1200 kv.m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000486046.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves` tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Augstāk minētajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6605 003 0078, 6605 003
0079, 6605 003 0080 Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, Salacgrīvas novada
9

pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes
2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānu”, paredzētā atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija, kur atsevišķā zemes vienībā
ir atļauta sabiedriska un darījumu objekta, mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekta būvniecība,
ievērojot prasības zemes gabala izmantošanai (apbūves blīvums 30%, minimālā brīvā teritorija
60%, būvju maksimālais augstums 9 m, ēku stāvu skaits 2).
Ņemot vērā to, ka Ainažos, Dārza ielā veidojas tirdzniecības centrs, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada 6.novembra Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.16, Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu,
1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5
panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija MK noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” punktu Nr.40, ņemot vērā 2018.gada 14.novembra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Apbūves tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli komercdarbības attīstībai zemes
gabaliem Ainažos Ozolu iela 6, kadastra Nr. 6605 003 0079, zemes vienības kadastra apz.
6605 003 0078 1200 kv. m platībā, Ozolu iela 4A, kadastra Nr. 6605 003 0080, zemes
vienības kadastra apz. 6605 003 0079 1200 kv. m platībā, Ozolu iela 4B, kadastra Nr. 6605
003 0082, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0080 1200 kv.m platībā, nosakot iepriekš
minēto zemes gabalu apbūves tiesības kā vienu izsoles objektu (turpmāk tekstā iepriekš
minētie zemes gabali kopā – izsoles objekts), pielikums Nr.1.
2. Izsoles objektam tiek piešķirtas Apbūves tiesības uz 20 gadiem.
3. Noteikt, ka minimālā summa, kas investējama apbūves tiesību realizēšanas gaitā
izveidojamā komercapbūves objektā, laika periodā, kas tiek paredzēts Apbūves tiesību
līgumā trīs gadu periodā ir euro 300 000,00 (trīs simti tūkstoši euro), kur pašvaldībai ir
tiesības Apbūves tiesību līgumu lauzt, ja prasīta summa netiek ieguldīta.
4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu izsoles objektam vienam gadam – euro 650,00.
5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai apbūves tiesīgais maksā likumā
noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir
tiesības prasīt vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu vienu mēnesi iepriekš brīdinot.
7.1.
Ja līdz 2019.gada 1.jūlijam Apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada
būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska
brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.2.
Ja līdz 2019.gada 1.novembrim Apbūves tiesīgais nav izstrādājis būvprojektu
minimālā sastāvā un izņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu
veikšanai un
1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav
novērsis minēto pārkāpumu;
7.3.
Ja, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim Apbūves tiesīgais nav uzcēlis un
nodevis ekspluatācijā visas Apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un 1 (viena)
mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.4.
Ja, ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas uz apbūves tiesību
pamata izveidojamajā komercobjektā nav investēta summa euro 300 000,00 (trīs simti
tūkstoši euro) apmērā.
8. Apstiprināt Apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9. Apstiprināt publicējamo informāciju par Apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu
Nr.4.
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Lēmums Nr.368. Pielikumi uz 9 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2018.gada 6.septembra sēdes protokola Nr.16 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
10. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Valdemāra ielā 71A, Ainažos, Salacgrīvas novadā
Nekustamais īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 71A, kadastra Nr. 6605 003 0075, zemes
vienības kadastra apz. 6605 003 0074 1242 kv.m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums,
kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 377.
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 16.oktobrī saņemts [..] iesniegums par 2013.gada
23.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/221 pagarināšanu.
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 11.oktobrī saņemts [..] iesniegums par 2013.gada
31.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/258 pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018. gada 19.
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 53., 56.punktu, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu,
ņemot vērā 2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 23.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/221 [..], par
zemes gabala daļas Valdemāra ielā 71A, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0074
(100 kv.m platībā) iznomāšanu, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto teritoriju.
2. Pagarināt 2013.gada 31.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/258 ar [..], par
zemes gabala daļas Valdemāra ielā 71A, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0074
(300 kv.m platībā) iznomāšanu, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto teritoriju.
3. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajiem zemes gabaliem 5% gadā no Valsts zemes
dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes
20.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” (vai šo noteikumu aizstājošajos noteikumos)
noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu izmantošanai.
4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu ierīkošanai.
5. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 6 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.369. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Dienvidu ielā 2, Salacgrīvā un zemes gabala
daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo D.Būmane)
2018.gada 18.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts
2018.gada 18.oktobrī ar Nr. 3-16.1/729) par daļu no viņas īpašumā esošās zemes gabala Salacgrīvā,
Dienvidu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0030 2683 kv.m platībā dāvināšanu
Salacgrīvas novada pašvaldībai. Persona lūdz pašvaldību izstrādāt zeme ierīcības projektu, lai
dāvinātu atdalīto zemes vienības daļu 2683 kv.m platībā Salacgrīvas novada pašvaldībai.
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Zemes gabals Salacgrīvā, Dienvidu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0030
2,1742 ha platībā, saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.15, pieder
[..].
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība). Lai pašvaldība varētu izbūvēt Dienvidu ielu un labiekārtot
laukumu, nepieciešama papildus teritorija.
2018.gada 5.novembrī Salacgrīvas novada būvvalde ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13-22-61 “Par
zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei īpašumam
Dienvidu ielā 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads”.
Ņemot vērā Dienvidu ielas 2, Salacgrīvā īpašnieces [..] iesniegumu par zemes ierīcības
projekta rezultātā atdalītās zemes vienības 2683 kv.m platībā dāvināšanu pašvaldībai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu
Nr. 332 apstiprinātā nolikuma “Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” 11.punktu, balstoties
uz 2018.gada 14.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabalam Dienvidu ielā 2, kadastra apz. 6615 005
0030, atdalot zemes vienības daļu 2683 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto
teritoriju.
2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi 1. punktā minētajam zemes
gabalam, atsevišķu zemes robežu plānu izgatavošanu atdalāmajam un paliekošajam zemes
gabalam, un ar to saistītos izdevumus par pakalpojumiem (mērniecība, reģistrācijas valsts
zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā, zemesgrāmatā, izdevumi notāra
pakalpojumiem), segt no pašvaldības budžeta.
3. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt visas darbības, kas saistītas ar zemes gabala
uzmērīšanu, zemes ierīcības projekta izstrādi, to pieņemšanu dāvinājumā un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
4. Noslēgt priekšlīgumu ar [..] par zemes gabala Dienvidu ielā 2, Salacgrīvā kadastra apz. 6615
005 0030, zemes vienības daļas 2683 kv.m platībā dāvinājumu Salacgrīvas novada
pašvaldībai. Priekšlīgumā iekļaut nosacījumu, ka, ja viena mēneša laikā pēc zemes ierīcības
projekta izstrādes, mērniecības procesa veikšanas un atdalītā zemes gabala reģistrācijas
Valsts zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā atbilstoši pašvaldības nosūtītajam
uzaicinājumam par dāvinājuma līguma noslēgšanu, [..] nenoslēdz dāvinājuma līgumu ar
Salacgrīvas novada pašvaldību, tad visus pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar iepriekš
minētajām darbībām zemes gabala vienības daļas atdalīšanai un reģistrācijai Valsts Zemes
dienesta kadastra informatīvajā sistēmā, sedz [..].
Lēmums Nr.370. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 2 lp. un Salacgrīvas novada būvvaldes
2018.gada 5.novembra lēmuma Nr.13-22-61 kopija uz 3 lp. pievienoti protokolam.
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12. §
Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Užavas celtnieks” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
(ziņo V.Neimane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2018. gada 25. oktobra izziņu
Nr. 7-4-13226633 par likvidētās sabidrības ar ierobežotu atbildību “Užavas celtnieks”
(reģistrācijas Nr. 44103088589, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Atlantijas
iela 20, LV - 4033) izslēgšanu no uzņēmumu reģistra 23.10.2018., Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksātnespējas reģistra datiem,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Užavas celtnieks”, reģistrācijas Nr. 44103088589, 2018. gada
22. oktobrī izbeigts maksātnespējas process un izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns. 2018.
gada 23. oktobrī iepriekš minētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek izslēgta no Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra.
2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta
pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25.
panta trešo daļu, 2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Užavas celtnieks” (reģistrācijas
Nr. 44103088589) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi,
dzīvojamo ēku un palīgēku Atlantijas ielā 20, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.6615
010 0082- EUR 3.70, t.sk. pamatparādu EUR 3.37 un nokavējuma naudu EUR 0.33 par zemi un
EUR 2.76, t.sk pamatparādu EUR 2.51 un nokavējuma naudu EUR 0.25 par ēkām.
Kopējā dzēsuma summa- EUR 6.46 (seši eiro un 46 eiro centi) t.sk. pamatparāds EUR 5.88
un nokavējuma nauda EUR 0.58.
Lēmums Nr.371.

13. §
Par likvidētās Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecības ”Bisnieki” nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
(ziņo V.Neimane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2018. gada 08. oktobra izziņu
Nr. 7-4-13112216 par Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecības “Bisnieki”
(reģistrācijas Nr. 46601003331, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Ainaži, Valdemāra iela
9A, LV- 4035) izslēgšanu no uzņēmumu reģistra 10.07.2018., Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksātnespējas reģistra datiem,
Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecībai ”Bisnieki”, reģistrācijas Nr. 46601003331,
2018. gada 29. jūnijā izbeigts maksātnespējas process un izpildīts kreditoru prasījumu segšanas
plāns. 2018. gada 10. jūlijā iepriekš minētā zemnieku saimniecība tiek izslēgta no Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra.
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2. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta
pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25.
panta trešo daļu, saskaņā ar 2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst likvidētajai Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecībai ”Bisniek i”
(reģistrācijas Nr. 46601003331) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
zemes 1/3 domājamām daļām no kopīpašuma ar kadastra Nr. 6605 002 0087 un saimnieciskajā
darbībā izmantojamās ēkas 1/3 domājamām daļām no kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 6605
502 0003, kas atrodas nekustamajā īpašumā Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadāEUR 65.32, t.sk. pamatparādu EUR 61.15 un nokavējuma naudu EUR 4.17 par zemi 7530
kv.m.kopplatībā un EUR 638.57, t.sk pamatparādu EUR 577.51 un nokavējuma naudu EUR 61.06
par saimnieciskajā darbībā izmantojamo ēku.
Kopējā dzēsuma summa- EUR 703.89 (septiņi simti un trīs eiro un 89 eiro centi) t.sk.
pamatparāds EUR 638.66 un nokavējuma nauda EUR 65.23.
Lēmums Nr.372.

14. §
Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
(ziņo I.Bendrāte)
Pamatojoties uz 2018.gada 28.septembra rīkojumu Nr.3-6/120 „Par inventarizācijas
komisiju izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem.
Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā. 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskati” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru
parādu izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 12148.12
(divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro 12 centi) un pārmaksām par kopējo summu
EUR 22.74 (divdesmit divi euro 74 centi) ir iestājies prasības noilgums. Saskaņā ar 2018.gada
14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums, par kopējo summu EUR 12148.12 (divpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit
astoņi euro 12 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums, par kopējo summu EUR
22.74 (divdesmit divi euro 74 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.373. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
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15. §
Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta
2018.gada 4.septembra lēmumu Nr. 3.11.1/1040
(ziņo D.Lejniece)
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] (turpmāk tekstā arī – Iesniedzēja) iesniegumu
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 9.oktobrī ar reģistrācijas Nr. 3-16.1/700), kas datēts
ar 05.12.2018., par Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4. septembra lēmuma Nr.
3.11.1/1040 “Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas pabalsta atteikumu” (turpmāk
tekstā arī – Apstrīdētais lēmums) apstrīdēšanu pilnībā, un konstatēja:
1.1. Ar Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta (turpmāk tekstā arī – Sociālais dienests)
2018.gada 4. septembra lēmuma Nr. 3.11.1/1040 “Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei un
ēdināšanas pabalsta atteikumu” lemjošās daļas 2.1.punktu nolemts atteikt [..] ģimenei ēdināšanas
pabalstu un vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Iepriekš minētais lēmums pamatots ar
Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas
novadā” 6.7 un 6.8.punktu (norādot, ka vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei un ēdināšanas pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir
deklarējušas Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un kuru bērni apmeklē Salacgrīvas
novada vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes) un Salacgrīvas novada domes
saistošo noteikumu Nr. 3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 11.punktu, kas nosaka,
ka pabalsts ēdināšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts Salacgrīvas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās
Salacgrīvas novada izglītības iestādēs. Apstrīdētajā lēmumā norādīts, ka, ņemot vērā to, ka
Sociālais dienests konstatējis, [..] bērni neapmeklē Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības
iestādes, bet apmeklē Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādes, pēc spēkā esošajiem
saistošajiem noteikumiem [..] ģimenei nevar tikt piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei un
pabalsts ēdināšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādē.
1.2. Apstrīdētais lēmums Iesniedzējai nosūtīts 2018.gada 14. septembrī. Saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots
adresātam. Savukārt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, administratīvo
aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam.
1.3. Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas kārtībā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs 2018.gada 24.oktobrī pieņēma lēmumu pagarināt viena mēneša termiņu lēmuma par
administratīvā akta izdošanu pieņemšanai [..] iesnieguma “Par 04.09.2018. izdotā Lēmuma Nr.
3.11.1/1040 “Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas pabalsta atteikumu” apstrīdēšanu
pilnībā” izskatīšanai pēc būtības, līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei, t.i., līdz
2018.gada 28.novembrim. Par pieņemto lēmumu paziņots Iesniedzējai ar 2018.gada 24.oktobra
vēstuli Nr. 3-16.1/530. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja lēmums nav apstrīdēts
Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas kārtībā. Iepriekš minētajā vēstulē arī norādīts,
ka persona var ierasties uz domes sēdi un izteikt papildus viedokli vai argumentus.
Līdz domes sēdei 2018. gada 28.novembrim Salacgrīvas novada domē nav saņemti [..]
iesnieguma grozījumi vai papildinājumi. Iesniedzēja savlaicīgi, rakstiski tika informēta par domes
sēdi, lai atbilstoši APL 62.panta pirmās daļas nosacījumiem varētu noskaidrot Iesniedzējas
viedokli.
1.4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo, otro un ceturto daļu, pēc
administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un panāktu
tiesisku, taisnīgu un efektīvu lietas izskatīšanu, iestāde pēc iespējas dod administratīvā procesa
dalībniekiem norādījumus un ieteikumus. Iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās
metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem. Procesa dalībniekam ir
pienākums iesniegt pierādījumus, kas ir viņa rīcībā, un paziņot iestādei par faktiem, kas viņam ir
zināmi un konkrētajā lietā varētu būt būtiski.
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Salacgrīvas novada dome, iepazīstoties ar lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem
konstatēja, ka [..] 2018.gada 14.augustā Sociālajā dienestā iesniegusi iesniegumu (iesniegums
reģistrēts Sociālajā dienestā 2018.gada 14.augustā ar reģ. Nr. 3.6/609) ar lūgumu piešķirt kā
daudzbērnu ģimenei ēdināšanas pabalstu [..], kā arī piešķirt pabalstu mācību līdzekļu iegādei [..].
Kaut gan Iesniedzēja ar 2018.gada 14.augustā Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu
lūgusi piešķirt pabalstu ēdināšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādē un piešķirt pabalstu
mācību ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei kā daudzbērnu ģimenei, ņemot vērā
to, ka Sociālais dienests Apstrīdētajā lēmumā ir vērtējis Salacgrīvas novada domes 2018.gada
21.marta saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
(turpmāk tekstā arī - Saistošie noteikumi Nr. 4) 6.7., 6.8.punktā noteikto pabalstu piešķiršanas
iespējamību, kā to, ka [..] Sociālajā dienestā 2018. gada 14. augustā vērsusies ar diviem
iesniegumiem:
1) ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu kā daudzbērnu ģimenei ēdināšanas pabalstu
[..], kā arī ar lūgumu piešķirt pabalstu mācību līdzekļu iegādei [..];
2) ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu (iesniegums
reģistrēts Sociālajā dienestā 2018.gada 14.augustā ar reģ. Nr. 3.6/610),
secināms, ka Sociālais dienests, pieņemot Apstrīdēto lēmumu ir ņēmis vērā arī Sociālā dienesta
2018.gada 4.septembra lēmumu Nr. 3.11.1/1041 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanas atlikšanu līdz dokumentu iesniegšanai”. Kaut arī Apstrīdētā lēmuma pamatojumā nav
korekti norādīts pamatojums atteikumam piešķirt pabalstus, no lietas materiāliem, konstatējams, ka
Sociālais dienests tika vērtējis arī Iesniedzējas atbilstību Saistošo noteikumu Nr. 4 9. nodaļā “IX
Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei” un 10.nodaļā “X Pabalsts
ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs” noteiktajam tiesiskajam pamatojumam iepriekš
minēto pabalstu piešķiršanai. Ņemot vērā to, ka Iesniedzējai (tās ģimenei) Apstrīdēšanas lēmuma
pieņemšanas dienā nebija noteikts trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, Sociālais dienests konstatēja, ka nav tiesisks pamats piešķirt Iesniedzējai
vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei un pabalstu ēdināšanai skolās un
pirmskolas izglītības iestādēs saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 4 nosacījumiem.
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām, trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm
un personām, kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 4 32.punktam
vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek izsniegts talona veidā, kura
vērtība ir: trūcīgo ģimeņu bērniem 43 euro; maznodrošināto ģimeņu bērniem 28 euro. Atbilstoši
Saistošo noteikumu Nr. 4 36.punktam pabalstu ēdināšanai skolās un pirmskolas izglītības iestādēs
var saņemt bērni, kuri apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un vidējo izglītību no: trūcīgām
ģimenēm; maznodrošinātām ģimenēm.
Izvērtējot, vai personai saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 4 nosacījumiem piešķirams
vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei un pabalsts ēdināšanai skolās un
pirmskolas izglītības iestādēs, netiek vērtēts, vai ģimene ir daudzbērnu ģimene, kā arī netiek vērtēts
tas, vai bērni mācās Salacgrīvas novada izglītības iestādēs vai citu pašvaldību izglītības iestādēs.
Tiesiskais pamats, lai personai saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 4 nosacījumiem rastos tiesības
saņemt iepriekš minētos pabalstus ir tas, ka pabalsts tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras savu
pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, un kurām
vienlaicīgi ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes statuss.
1.5. Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr. 3 “Par
pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr. 3) nosaka
pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 3 2.punkta nosacījumiem, pabalstus
piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā.
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Saistošo noteikumu Nr. 3 9.1.apakšpunkts nosaka, ka vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu
un skolas piederumu iegādei, pamatojoties uz vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku iesniegumu,
piešķir daudzbērnu ģimenēm 28 euro vērtībā par katru bērnu, talonu veidā. Ņemot vērā to, ka
Iesniedzēja un tās ģimenei ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Saistošie noteikumu Nr. 3 9.1.apakšpunktu Iesniedzējas
ģimenei kā daudzbērnu ģimenei piešķirams vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un skolas
piederumu iegādei 28 euro vērtībā par katru bērnu, kurš apmeklē skolu.
Saistošo noteikumu Nr. 3 11. punkts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Salacgrīvas novada
domes 16.05.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.8) nosaka, ka pabalsts ēdināšanai skolā un
pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs: 1) uz laiku, kamēr bērns turpina pilna laika mācības vispārējās izglītības iestādē;
2) pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Ņemot vērā to, ka Iesniedzējas bērni nemācās
Salacgrīvas novada izglītības iestādēs, nav tiesiska pamata saskaņā ar Saistošie noteikumu Nr. 3
11.punktu Iesniedzējas ģimenei piešķirt pabalstu ēdināšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādē.
1.6. Apstrīdētā lēmuma lemjošās daļas 2.2.punkts, kurā ietverts Sociālā dienesta ieteikums,
nerada tiesiskas sekas Iesniedzējai.
2. Vadoties no augstāk minētā, kā arī ņemot vērā šajā lēmumā norādīto tiesisko pamatojumu
un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 81.panta otrās daļas 3.punktu,
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Par pašvaldības
pabalstiem Salacgrīvas novadā” 2., 8., 9.1.apakšpunktu, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atcelt Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4. septembra lēmuma
Nr. 3.11.1/1040 “Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas pabalsta atteikumu”
lemjošās daļas 2.1.punktu daļā par atteikumu [..] ģimenei piešķirt vienreizēju pabalstu mācību
līdzekļu un skolas piederumu iegādei.
2.2. Uzdot Salacgrīvas novada domes Sociālajam dienestam izmaksāt [..] ģimenei vienreizēju
pabalstu mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
2018.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
9.1.apakšpunkta nosacījumiem.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā
ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.)
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.374. Administratīvais akts uz 2 lp., [..] iesniegums (datēts ar 05.12.2018.) “Par
04.09.2018. izdotā Lēmuma Nr.3.11.1/1040 “Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas
pabalsta atteikumu” apstrīdēšanu pilnībā” uz 3 lp., [..] 2018.gada 14.augusta iesnieguma par
brīvpusdienu un pabalsta mācību līdzekļu iegādei piešķiršanu kopija uz 1 lp., Liepupes pamatskolas
2018.gada 30.augusta vēstules Nr.1-11/78 “Par pirmsskolas grupām” kopija uz 1 lp., Salacgrīvas
novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4.septembra lēmuma Nr.3.11.1/1040 “Par pabalsta
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mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas pabalsta atteikumu” kopija uz 1 lp., [..] 2018.gada
14.augusta iesnieguma par maznodrošinātas ģimenes izziņas piešķiršanu kopija uz 1 lp. un
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 4.septembra lēmuma Nr.3.11.1/1041 “Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas atlikšanu līdz dokumentu iesniegšanai”
kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par valsts mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēm
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu
Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un
pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”, 01.11.2018. Ministru kabineta rīkojumu Nr.570 “Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018. gadam”, pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, saskaņā
ar 2018.gada 12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
14.novembra Finanšu komitejas atzinumiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis,
Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.decembra līdz 31.decembrim EUR
74928, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.decembra
līdz 31.decembrim EUR 8517, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.decembra līdz 31.decembrim EUR
3559, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas
un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
4. Lēmums piemērojams ar 2018.gada 1.decembri.
Lēmums Nr.375. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par kredīta ņemšanu projekta „ Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas
Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas ID Nr. R014” realizācijai
(ziņo I.Bendrāte; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.2020.gada plānošanas perioda projektu „Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās
– Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” ID Nr. R014 (Water
emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as
pilots) ietvaros realizējamajiem apakšprojektiem “Svētciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija ” un “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai pēc adreses Valdemāra iela 8, Ainaži , Salacgrīvas novads”, ņemt kredītu 146 000
EUR (simts četrdesmit seši tūkstoši euro), no Valsts Kases vidējā termiņā ar izņemšanu
2018.gadā un 2019.gadā. 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 un ekonomikas nodaļai.
Lēmums Nr.376.
18. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
(ziņo E.Keisele)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores 2018.gada
16.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/305) par papildus finansējuma nepieciešamību “Augstu
sasniegumu sports” programmai, saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma
59.punktu un 65.punktu, 2018.gada 12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis
Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” ar 3.3 punktu
šādā redakcijā:
“3.3 Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Salacgrīvas novada sporta skolas
audzēkņu programmai “Augstu sasniegumu sports” 534 euro (pieci simti trīsdesmit četri euro)
Kaspara Tīklenieka dalībai mācību treniņu nometnē Seviļā, Spānijā no 22.novembra līdz
14.decembrim.”.
Lēmums Nr.377. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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19. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.449 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
(ziņo E.Keisele)
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008157574) valdes
priekšsēdētājas Andas Zvejnieces 2018.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16/760) ar lūgumu
veikt grozījumus biedrības „Svētciema attīstības biedrība” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes
apstiprinātajā (08.01.2018. līgums Nr.3-25.3/34) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada
12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.novembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR-9 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 8.janvāra līguma Nr.3-25.3/34 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Svētciema attīstības biedrība” par grozījumiem 2018.gada
8.janvāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/34 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.378. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2019.gada kalendāram „Apceļo
Salacgrīvas novadu”
(ziņo I.Tiesnese)
Pamatojoties uz noteikumiem „Par Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, un ņemot vērā 2018.gada
14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra „Apceļo Salacgrīvas novadu”
2019.gadam tirgošanas cenu EUR 2,48.
2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.379. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
21. §
Par Ainažu kultūras nama vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz Ainažu kultūras nama vadītājas Solveigas Muciņas darba nespēju no
2018.gada 4.oktobra, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, saskaņā ar
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2018.gada 12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
14.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis,
Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Iecelt ar 2018.gada 1. decembri Ainažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāju
Madaru Ogu - Timofejevu [..] par Ainažu kultūras nama vadītājas pienākumu izpildītāju uz 1 darba
slodzi uz Ainažu kultūras nama vadītājas prombūtnes laiku.
Lēmums Nr.380. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2018.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis
Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
1.

Lēmums Nr.381. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam.
23.Papildus darba kārtības jautājumi:
23.1.§
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja vēlēšanām
Sēdes vadītājs J.Cīrulis aicina deputātus izvirzīt kandidātus iekļaušanai balsu skaitīšanas komisijā
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanām un ierosina komisijā iekļaut
Salacgrīvas novada domes padomnieci juridiskajos jautājumos Ditu Lejnieci un projektu vadītāju
Sarmu Kacaru.
D.Straubergs ierosina balsu skaitīšanas komisijā iekļaut deputātu pārstāvi, izvirzot savu
kandidatūru.
K.Močāns izvirza savu kandidatūru balsu skaitīšanas komisijā.
D.Straubergs atsauc savu kandidatūru.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
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Sēdes vadītājs J.Cīrulis aicina deputātus balsot par balsu skaitīšanas komisijas Salacgrīvas
novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanām izveidošanu sekojošā sastāvā: Dita Lejniece,
Sarma Kacara, Kristaps Močāns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR- 9
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja
vēlēšanām sekojošā sastāvā: Dita Lejniece, Sarma Kacara, Kristaps Močāns.
Lēmums Nr.382.

23.2.§
Par Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
(ziņo A.Zunde; izsakās I.Ozoliņa; jautājumus amata kandidātei uzdod D.Straubergs, J.Cīrulis)
Sēdes vadītājs J.Cīrulis, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes izpilddirektora A.Zundes
priekšlikumu, izvirza Ilzes Ozoliņas kandidatūru Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja amatam.
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Sēdes vadītājs J.Cīrulis izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija
varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai.
Sēdes vadītājs J.Cīrulis dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai D.Lejniecei,
kura izklāsta balsošanas kārtību. Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli
un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti sēdes vadītājam
J.Cīrulim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 40.panta ceturto
daļu un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, ar vēlēšanu zīmēm atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Ilzi Ozoliņu, personas kods [..], Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja amatā.
Lēmums Nr.383. Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanu balsu skaitīšanas
komisijas 2018.gada 28.novembra protokols Nr.1 uz 1 lp., Salacgrīvas novada Liepupes pagasta
pārvaldes vadītāja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisijas 2018.gada 28.novembra protokols Nr.1 uz 2
lp. un 10 vēlēšanu zīmes pievienoti protokolam.
Informācija
1. Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu
Ziņo Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja V.Krūze par Salacgrīvas novada teritorijas
plānojuma izstrādes gaitu (informācija uz 1 lp. pievienota protokolam).
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Debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, N.Tiesnesis, J.Lipsbergs.
2.Par iedzīvotāju aptauju Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu ierosināšanai
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors A.Zunde informāciju sniedzis ziņojumā pie sēdes
jautājuma Nr.23.2 “Par Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā”.
Sēdi slēdz plkst. 16:50.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Jānis Cīrulis (28.11.2018.)

____________________________
Gunta Kristiņa (28.11.2018.)

Sēdes protokolētāja
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