Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju
par fizisko 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
Salacgrīvā
2013.gada 17.jūlijā

Nr. 9

Sēde sasaukta pulksten 15:00
Sēdi atklāj pulksten 15:00
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
Domes sastāvs:
1. Dagnis Straubergs
2. Ivo Īstenais
3. Skaidrīte Eglīte
4. Jānis Cīrulis
5. Sanita Šlekone
6. Anda Alsberga
7. Māris Trankalis
8. Andris Zunde
9. Inga Čekaļina
10. Gints Šmits
11. Aleksandrs Rozenšteins
12. Lija Jokste
13. Aija Kirhenšteine
14. Normunds Tiesnesis
15. Ilona Balode

piedalās
nepiedalās (01.07.2013.iesniegums, reģ.Nr.3-18/166)
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās

Domes sēdē piedalās: Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece
– Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada
domes informācijas nodaļas vadītāja, Liene Eglīte – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra
vadītāja, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes
lietu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, A.Ilgavīzis – Liepupes
pagasta pārvaldes vadītājs, Juris Zālītis – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītājs.
Piedalās: Liepupes vidusskolas direktora amata kandidāte Arta Rubeze.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Liepupes vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata un direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu
2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 486 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
3. Par Liepupes vidusskolas direktora iecelšanu amatā
4. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām””
apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra nosaukuma maiņu
6. Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” logo apstiprināšanu
7. Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
8. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2013” apstiprināšanu
9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 630 „Par
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 -2020.gadam vadības grupas izveidošanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”
10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2038.gadam izstrādes
uzsākšanu”
11. Par Ainažu pilsētas Zemes komisijas sastāva apstiprināšanu
12. Par grozījumiem 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr. 425 „Par zemes gabalu Salacgrīvas
novada teritorijā noteikšanu par starpgabaliem un atzīšanu par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgiem”
13. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
14. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumā Nr.240 „Par
adreses maiņu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas pilsētā”
17. Par nosaukuma un adreses maiņu pašvaldības nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā
18. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā
atsavināšanu
19. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Neilijas”, Liepupes pagastā
atkārtotu atsavināšanu
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas ielā 52 Salacgrīvā,
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
21. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Meža ielā
3, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
22. Par noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
23. Par zemes gabala Viļņu iela 2, Tūjā, Liepupes pagastā izslēgšanu no Salacgrīvas novada
domes bilances
24. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
25. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
26. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
27. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
28. Par dzīvojamās mājas [..]pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai
29. Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
30. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
31. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
32. Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no [..]

33. Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no [..]
34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem [..]
35. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamam īpašumam Valmieras
ielā 15, Salacgrīvā
36. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem „Gaiļi” un
„Zandes”, Salacgrīvas pagastā
37. Par zemes gabalu Ostas iela 12E un Transporta iela 14A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
38. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rotas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
39. Par pašvaldības zemes gabalu Ezera iela 11, Mehanizācijas iela 11 un „Liellapes”, Liepupes
pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
40. Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
41. Par grozījumiem 2012.gada 20.jūnijā lēmumā Nr. 306 „Par zemes iznomāšanu Pērnavas ielā
19, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu”
42. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
43. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2013.gada 17. augustā
Ikšķilē
44. Par dalību Baltijas-Ziemeļvalstu rezidenču programmas projektā „Wilderness dance”
45. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
46. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas
apstiprināšanu
47. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 629 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
48. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
49. Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu
50. Papildus darba kārtības jautājumi:
50.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
50.2.Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
sastāvā
50.3.Par adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā
50.4.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Liepupes
pagastā
50.5.Par nosaukuma „Sulas” piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā
50.6.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
50.7.Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
51. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija
1.Salacgrīvas novada domes budžeta izpilde 2013.gada I pusgadā (ziņo Salacgrīvas novada domes
ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa)
2.Atskaite par komandējumu uz Volhovas pašvaldību Krievijā projekta "Sadarbība teātra un
mūzikas mākslu attīstībā" ietvaros (ziņo Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
S.Kukanovska)
3.Pārskats par ārvalstu komandējumu - dalību CBC (Centrālbaltijas riteņbraukšanas) projekta
seminārā Haapsalu, Vormsi Igaunijā (ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītājs
J.Zālītis)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 50
jautājumiem un 7 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija

Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
1.§
Par Liepupes vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata un direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktora Žaņa Andžes 2013.gada 05.jūnija
iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/15) par atbrīvošanu pēc paša vēlēšanās no direktora amata Liepupes
vidusskolā ar 2013.gada 19.jūliju un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
saskaņā ar 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada
10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Liepupes vidusskolas direktora amata Žani Andži ar 2013.gada 19.jūliju.
2. Iecelt par Liepupes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju direktora vietnieci
audzināšanas darbā Artu Rubezi uz 1 slodzi (skolas direktora amatā ar 0,827 likmi,
pirmsskolas darba vadīšanā ar 0,087 likmi un „Rūķu nams” darba vadīšanā ar 0,086 likmi)
ar atalgojumu LVL 578,00 mēnesī.
3. Apstiprināt Artas Rubezes atalgojumu uz Liepupes vidusskolas direktora amata vakances
laiku saskaņā ar pielikumu Nr.1 un Nr.2.
Lēmums Nr.291. Pielikumi uz 2 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 486 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 19.07.2013. izslēgt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr.486 „Par Salacgrīvas novada
domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” pielikumu Nr. 4.1. un 4.2.
Lēmums Nr.292.
D.Straubrgs informē, ka atklātā konkursa uz Liepupes vidusskolas direktora amatu rezultātā
ir izvēlēta kandidāte Artas Rubeze. Tiek dots vārds A.Rubezei.
A.Rubeze informē par savu darba pieredzi Liepupes vidusskolā, plānoto darbību iestādes
direktora amatā.
3. §
Par Liepupes vidusskolas direktora iecelšanu amatā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu un 2013.gada 18.jūnija Atklātā konkursa uz Liepupes vidusskolas
direktora amatu rezultātiem, saskaņā ar 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas u 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,

Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Iecelt Artu Rubezi, personas kods [..], Liepupes vidusskolas direktores amatā.
Apstiprināt Artas Rubezes atalgojumu saskaņā ar pielikumu Nr.1 un Nr.2
Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas atzīt par spēku
zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmuma Nr.291 „Par Liepupes
vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu”
2.punktu un 3.punktu.

Lēmums Nr.293. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām””
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 13.06.2013. vēstuli Nr. 18-6/5476, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījums Salacgrīvas novada domes
2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
nodevām””, saskaņā ar pielikumu.

2.

Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

3.

Atcelt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 221 „Par saistošo
noteikumu Nr.8 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu”
(Protokols Nr. 6; 2. §).

Lēmums Nr.294. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra nosaukuma maiņu
(ziņo L.Eglīte)
Pamatojoties uz 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” nosaukumu uz
„Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs ”BĀKA””.
2. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs ”BĀKA””
nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2013.gada 20.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.110
„Par Salacgrīvas novada iestādes „Dienas centrs bērniem” reorganizāciju” (protokols Nr.4;
6.§) 2.punktu apstiprināto „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra” nolikumu.
Lēmums Nr.295. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” logo apstiprināšanu
(ziņo L.Eglīte)
Pamatojoties uz 2013.gada 18.jūnija logotipa izvērtēšanas komisijas lēmumu, 2013.gada
8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” logo [..] izstrādāto
logotipa zīmi (pieteikuma numurs 3 -1/566; iesniegts 14.07.2013.), saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
Lēmums Nr.296. Pielikums uz 1 lp., konkursa sēdes protokola kopija uz 1 lp. un konkursam iesūtīto
darbu apkopojums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo S.Šlekone)
Pamatojoties uz 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atcelt ar 2009.gada 19.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.184 (sēdes protokols
Nr.5; 94.§) apstiprināto Salacgrīvas vidusskolas nolikumu.
Lēmums Nr.297. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2013” apstiprināšanu
(ziņo I.Tiesnese)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panata pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas, 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Lija Jokste, Normunds Tiesnesis 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 2013” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Vineta Krūze - Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekle: Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas
nodaļas vadītāja;
2.4. Vērtēšanas komisijas locekle: Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja;
2.5. Vērtēšanas komisijas loceklis: Lija Jokste - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.6. Vērtēšanas komisijas loceklis: Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;
2.7. Vērtēšanas komisijas locekle: Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada kārtībniece;
2.8. Vērtēšanas komisijas locekle: Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.9. Vērtēšanas komisijas loceklis: Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums Nr.298. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr. 630 „Par
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 -2020.gadam vadības grupas izveidošanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Salacgrīvas
novada domes 2009. gada 19. augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu”, Salacgrīvas novada dome izstrādā attīstības programmu 2013 –
2020. Pamatojoties uz 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 12
(Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2011.gada
16. novembra lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 -2020.gadam
vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”:
1. Lēmuma 2.punktu izteikt jaunā redakcijā:
„2.Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014 – 2020. gadam izstrādes vadības
grupu sekojošā sastāvā:
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze;
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas loceklis Ivo Īstenais;
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.
2. Mainīt izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.299. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

10. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2038.gadam izstrādes uzsākšanu”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 20. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. pantaVietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 25.08.2009.
noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministra
kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” pirmo nodaļu, otrās nodaļas 2.1 daļu, trešo nodaļu, ceturto nodaļas 4.1.
daļu, sesto nodaļu, septīto nodaļu, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības jautājumu komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 12 (Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par Salacgrīvas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 2038.gadam izstrādes uzsākšanu”:
1.1. Lēmuma 3. punktu izteikt jaunā redakcijā:
„3.Izveidot Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2038.gadam izstrādes vadības
grupu sekojošā sastāvā:
3.1.Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze;
3.2.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
3.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
3.3.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
3.4.Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas loceklis Ivo Īstenais;
3.5.Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.”
1.2. Mainīt izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.300. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par Ainažu pilsētas Zemes komisijas sastāva apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes
atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām” 2.1 pantu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ainažu pilsētas zemes komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja: zemes lietu speciāliste Guna Paegle
komisijas locekļi: Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja: Ilona Jēkabsone
teritorijas plānotāja: Vineta Krūze
padomniece juridiskajos jautājumos: Dita Lejniece
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja vadošā
speciāliste: Ingrīda Krūmiņa.
2. Atcelt Salacgrīvas novada domes:

2.1. 2009.gada 16.septembra lēmumu Nr.237 „Par izmaiņām Ainažu pilsētas zemes
komisijas sastāvā”.
2.2. 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr.271 „Par izmaiņām Ainažu pilsētas zemes komisijas
sastāvā”.
2.3. 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.490 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes
2009.gada 16.septembra lēmumā Nr.237 „Par izmaiņām Ainažu pilsētas zemes
komisijas sastāvā””.
Lēmums Nr.301.
12. §
Par grozījumiem 2009.gada 16.decembra lēmumā Nr. 425 „Par zemes gabalu Salacgrīvas
novada teritorijā noteikšanu par starpgabaliem un atzīšanu par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgiem”
(ziņo D.Būmane)
Ņemot vērā veikto robežu apsekošanu dabā pašvaldībai piekritīgam zemes gabalam
Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 011 0111 un blakus esošo zemes gabalu izgatavoto
robežplānu atbilstību VZD kadastra informatīvajā sistēmā reģistrētajā kadastra kartē, balsojot PAR14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr. 425 un punktu 1.6 izteikt jaunā redakcijā:
„1.6. starpgabals, (kadastra Nr. 6660 011 0111) 0.0274 ha platībā”.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz. 6660 011 0111 kājceļa servitūtu 14,3 m garumā un 2,5 m
platumā gar zemes vienības ziemeļu malu, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums
Nr. 1).
Lēmums Nr.302. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 9.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.316.1/516) 09.07.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes atzinumu,
kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes
vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 7,24 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Klāviņas 1”.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 7,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Lēmums Nr.303. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 10.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.316.1/443) 07.06.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes atzinumu,
kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes
vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 20,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Mežķelderi”.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 20,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.304. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 31.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.nr.316.1/425) 30.05.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes atzinumu,
kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes
vienībai piešķir nosaukumu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Mierlauki 2”.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.
3. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 9,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Mierlauki 3”.

4. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 9,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.305. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumā Nr.240 „Par adreses
maiņu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas pilsētā”
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes
atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un
ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr.240 „Par adreses
maiņu nedzīvojamām telpu grupām Salacgrīvas pilsētā” un papildināt to ar punktiem
Nr.7 un Nr.8 sekojošā redakcijā:
1. „7. Mainīt garāžu ēkai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar kadastra
apzīmējumu 6615 003 0033 002 adresi no: Smilšu iela 19, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads uz adresi: Smilšu iela 19A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.”
2. „8. Mainīt garāžu ēkai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā ar kadastra
apzīmējumu 6615 003 0033 003 adresi no: Smilšu iela 19/21, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads uz adresi: Smilšu iela 21, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.306. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par nosaukuma un adreses maiņu pašvaldības nekustamam īpašumam Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes
atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra Nr.
6672 008 0073 nosaukumu no „Silkalnu noliktava” uz nosaukumu „Saulgrieži” un
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6672 008 0073 un uz tā esošām ēkām ar
kadastra apz.6672 008 0073 001, 6672 008 0073 002 un 6672 008 0073 003 mainīt

adresi no: Silkalnu noliktava, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads uz: Saulgrieži,
Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.307. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

18. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā
atsavināšanu
(ziņo D.Straubergs)
1. Nekustamais īpašums „Saulgrieži”, kadastra Nr. 6672 008 0073, kas stāv no zemes gabala 0,7259
ha platībā un nedzīvojamās ēkas – noliktavas ar kadastra apz.6672 008 0073 001, palīgēkas –
pagraba ar kadastra apz. 6672 008 0073 002, palīgēkas – kūts pamatiem ar kadastra apz. 6672 008
0073 003 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000295739.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā,
„Saulgrieži”, kadastra Nr. 6672 008 0073.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.
2.3. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašumu vērtības
noteikšanu saskaņā ar likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.pantu.
2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē.
Lēmums Nr.308.
19. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Neilijas”, Liepupes pagastā
atkārtotu atsavināšanu
(ziņo D.Būmane, A.Ilgavīzis)
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Neilijas”, kadastra Nr. 6660 013 0194, kas stāv no
zemes gabala 1616 kv.m platībā un kūts ēkas ar kadastra apz.6660 013 0194 001 ir Salacgrīvas
novada pašvaldībai piederošs, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000485989.
2. Ņemot vērā 2013.gada 10.jūlija Salacgrīvas novada domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Liepupes pagastā,
„Neilijas”, kadastra Nr. 6660 013 0194, kas sastāv no zemes gabala 1616 kv.m platībā un kūts ēkas
ar kadastra apz.6660 013 0194 001.

2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% latos.
2.3. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašumu vērtības
noteikšanu saskaņā ar likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.pantu.
2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē.
Lēmums Nr.309.
20. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas ielā 52 Salacgrīvā,
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2013.gada 29.janvārī saņemto [..], personas kods [..],
apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 3-16.1/59), konstatēja, ka:
1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvā, Atlantijas ielā 52,
kadastra Nr. 6615 010 0029, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0029 (1400 kv.m platībā),
nodošanu atsavināšanai;
1.2. Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam –
zemes gabalam Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029, nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0051 9859.
1.3. Uz zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0029, atrodas [..] piederoša būve ar
kadastra apz. 6615 010 0029 001 – dzīvojamā māja, un būve ar kadastra apz. .6615 010 0029 003.
Ēku (būvju) īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000
0052 0886.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma„Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, SIA „Divi krasti”, NMK LV4413046833 sertificētas nekustamā
īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2013/129)
vērtējumu, 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot
PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
apbūvētu zemesgabalu Salacgrīvā, Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029.
2.2. Apstiprināt nekustamā Salacgrīvā, Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029 (1400
kv.m platībā) nosacīto cenu Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati).
2.3.Apstiprināt nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029,
atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.310. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

21. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Meža ielā
3, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 248 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Meža ielā 3, Salacgrīvā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājis
nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meža ielā 3 kadastra Nr. 6615 005 0089 nosacīto cenu Ls 3500 (trīs
tūkstoši pieci simti lati), saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Meža ielā 3 pārdošanu par
nosacīto cenu Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..],
personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.311. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane, J.Cīrulis)
1. Nekustamais īpašums Tīruma ielā 3, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0080, kas sastāv no
zemes gabala 1833 kv.m platībā un noliktavas ēkas ar kadastra apz.6615 004 008 001 ir
pašvaldības īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 267.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8.
jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot
PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Rīkot nekustamā īpašuma Tīruma ielā 3, noliktavas ēkas daļas (telpu Nr. 7 - 29,8 kv.m,
Nr.8 - 17,6 kv.m, Nr.9 - 5,5 platībā un Nr. 10 - 4,5 kv.m ar kopējo platību 57,4 kv.m),
kadastra apz. 6615 004 0080 001 (pielikums Nr.1), nomas tiesību mutisku izsoli, apstiprināt
izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2.2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām Nr. 7; 8; 9 un 10 ar kopējo platību 57,4
kv.m vienam mēnesim – 5,58 Ls (pieci lati un 58 santīmi).
2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā atsevišķi par elektroenerģiju,
uzstādot starp skaitītāju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
2.4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
2.5. Apstiprināt nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.312. Pielikumi uz 9 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.

23. §
Par zemes gabala Viļņu iela 2, Tūjā, Liepupes pagastā izslēgšanu no Salacgrīvas novada
domes bilances
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”, saskaņā
ar 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes bilances privatizēto nekustamo īpašumu Viļņu iela 2, Tūjā,
kadastra Nr. 6660 003 0315, zemes gabalu ar kadastra apz. 6600 003 0315 (828 kv.m platībā).
Lēmums Nr.313.
24. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo D.Būmane)
[..]
2. 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”,
taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā
formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam
būtu, ja tas būtu uzrakstīts, un saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 20,6 kv.m.
2.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,10 par 1 m2 mēnesī.
2.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi.
Lēmums Nr.314. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo A.Ilgavīzis)
[..]
2. 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”,
taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā
formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam
būtu, ja tas būtu uzrakstīts, un saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 55,7 kv.m.
2.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,16 par 1 m2 mēnesī.
2.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi.

Lēmums Nr.315. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo A.Ilgavīzis)
[..]
3. 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”,
taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā
formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam
būtu, ja tas būtu uzrakstīts, un saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 59,20 kv.m .
3.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,16 par 1 m2 mēnesī.
3.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
3.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi.
Lēmums Nr.316. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo D.Būmane)
[..]
2. 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”,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta ceturto daļu, un
saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komitejas sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..] personas kods [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 38,42 kv.m.
2.2. Noteikt telpu īres maksu Ls 0,10 par 1 m2 mēnesī.
2.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi.
Lēmums Nr.317. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai
Ņemot vērā 2013.gada 3.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto dzīvojamās mājas [..]
pārvaldnieces [..], personas kods [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/426) un iesniegumam pievienotos
dokumentus par dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldnieka apsaimniekošanā un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai
personai - pārvaldniecei [..], personas kods [..], parakstot dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1).
2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldniecei [..] ir pienākums
noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem pakalpojumu
sniedzējiem.
3. Nodot neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu Ls
370.88 pēc līguma par komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.
4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts dzīvojamās mājas pilnvarotās personas
vainas dēļ.
5. Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmums Nr.318. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
[..]
4. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietas izskatīšanu
saistītos apstākļus, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2., 5.punktu un 2013.gada 22.maija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
anulēt [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu
adresē [..].
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.319. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
30. §
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, saskaņā ar
2013. gada 10. jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:

1. piedzīt [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi- Ls 9.11, tai skaitā: pamatparādu Ls
7.57 un nokavējuma naudu Ls 1.54, un par saimnieciskajā darbībā izmantojamo viesnīcas
ēku- Ls 817.30, tai skaitā: pamatparādu Ls 687.43 un nokavējuma naudu Ls 129.87
bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām
personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem,
noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām
personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to
pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības
iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.320.Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, saskaņā ar
2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:
1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 163.32, tai skaitā: pamatparādu Ls
124.09 un nokavējuma naudu Ls 39.23, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka
naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem
maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai
skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz
parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības
iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.321.
32. §
Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

pamatojoties uz 2013. gada 10. jūlija Finanšu komitejas atzinumu balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:
1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 490.54, tai skaitā: tekošā taksācijas
gada maksājumu Ls 44.56, pamatparādu Ls 325.69 un nokavējuma naudu Ls 120.29,
bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām
personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem,
noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām
personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to
pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības
iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.322.
33. §
Izpildrīkojums par precizēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
pamatojoties uz 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:
1. piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1054.51, tai skaitā: kārtējā taksācijas
gada maksājumu Ls 58.22, pamatparādu Ls 632.70 un nokavējuma naudu Ls 363.59 par
zemi „Zālītes” un Ls 5.22, tai skaitā: kārtējā taksācijas gada maksājumu Ls 0.54,
pamatparādu Ls 3.64 un nokavējuma naudu Ls 1.04 , bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz
parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai
pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām
lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc sūdzības
iesniedzēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma – izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.323.

34. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem [..]
(ziņo D.Straubergs)
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta [..] 2013.gada 10.jūnija
iesniegumu (2013.gada 11.jūnijā reģ.Nr.3-16.2/446) ar lūgumu, noslēgt rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.
2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām
individuālā komersanta [..] iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas
apliecības kopija (izdota 19.03.2013.) un LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja
(licence) Nr. ZK-571.
3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu un 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.918 „ Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību”, ņemot vērā 2013.gada 10.jūlija attīstības un finanšu komiteju
atzinumus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
uz desmit gadiem individuālajam komersantam [..]
3.2. Iedalīt [..] zvejas rīku limitu zvejai 2014.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: piecus
zivju murdus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.324. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamam īpašumam Valmieras ielā
15, Salacgrīvā
1.Ņemot vērā 2013.gada 4.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemtos – [..] iesniegumu (reģ. Nr. 316.1/508), [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/510), [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/509), kuros lūgts
slēgt zemes nomas līgumu par zemi Valmieras ielā 15, kadastra Nr. 6615 005 0105 (1304 kv.m
platībā), Salacgrīvā.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr. 407 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētā” 5.punktu, kur
zemes lietošanas tiesības atsavinātas iepriekš minētām personām, un saskaņā ar 1994.gada
14.februārī Melānijas Gravas legalizēto testamentu, kurā teikts, ka iepriekš minētās personas manto
ēku Valmieras ielā 15, Salacgrīvā un ņemot vērā likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta otro, trešo
un ceturto daļu, kurās noteikts, ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta
pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo
zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza
lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama
citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt
zemes nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas
tiesības.

Ministru kabinets apstiprina pilsētu zemes nomas tipveida līgumu un nosaka zemes nomas
līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību,
par pamatu ņemot šā likuma 8.pantā noteikto kārtību zemes vērtības noteikšanai.
Nomas līgums slēdzams saskaņā ar MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” tiesību normām. Noteikumu 1.4. punkts nosaka, ka šo noteikumu normas ir
attiecināmas uz dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves
tiesībām piešķirtajiem zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta
otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, 7.2.punktu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumus ar [..] par zemes gabala nomu Salacgrīvā, Valmieras ielā 15,
kadastra Nr. 6615 005 0105 (ar kopējo platību 1304 kv.m) 1/3 domājamās daļas apmērā katram,
saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot, ka:
2.1.1. nomnieki zemes nomas tiesības ieguvuši ar 2012.gada 1.janvāri;
2.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.3. gada zemes nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās vērtības, kur
minimālā nomas maksa 20 Ls gadā katram.
2.1.4. papildus nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības nodokli)
un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.325. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem „Gaiļi” un
„Zandes”, Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Būmane)
1. Ņemot vērā to, ka [..] atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz viņam pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi, (kas bija lietošanā piešķirta ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 10.04.2002.g.
lēmumu Nr.369) „Gaiļi”, kadastra Nr. 6672 009 0301, zemes vienības kadastra apz. 6672 009
0301 (4,9 ha platībā). Ar 26.09.2012.g. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456 šīs
lietošanas tiesības atsavinātas un zeme piekrīt pašvaldībai.
2. Ņemot vēra 05.06.2013.g. Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr. 316.1/433) un to, ka tam atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz viņam pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi, (kas bija lietošanā piešķirta ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.05.2002.g.
lēmumu Nr.109) „Zandes”, kadastra Nr. 6672 009 0170 (6,6 ha platībā). Ar 26.09.2012.g.
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456 šīs lietošanas tiesības atsavinātas un zeme
piekrīt pašvaldībai.
3. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 30.08.2005. MK
noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, un ņemot vērā zemes
nomas pirmtiesību ieguvušo personu iesniegumus, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
3.1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala „Gaiļi”, zemes vienības
kadastra apz. 6672 009 0301 (4,9 ha platībā) nomu, pielikums Nr.1.

3.2. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala „Zandes”, zemes
vienības kadastra apz. 6672 009 0170 (6,6 ha platībā) nomu, pielikums Nr.2, nosakot:
3.3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi.
3.4. Noteikt zemes nomas maksu – 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības.
3.5.Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieki ieguvuši nomas
tiesības.
3.6. Papildus nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.326. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par zemes gabalu Ostas iela 12E un Transporta iela 14A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
1. Zemes gabals Ostas iela 12E, kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības kadastra apz. 6615
009 0018 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums 107kv.m platībā, kas uz pašvaldības
vārda reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491396.
1.1. Zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 82 Ls.
2. Zemes gabals Transporta iela 14A, kadastra Nr. 6615 009 0004, zemes vienības kadastra apz.
6615 009 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs īpašums 164kv.m platībā, kas ar
2010.gada 21.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 204 noteikts kā starpgabals Salacgrīvas
pilsētā.
2.1. Zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 230 Ls.
3. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2 punktu, kurā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa sākot ar
2013.gada 1.janvāri ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu (1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības) aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu, ņemot vērā 2013.gada
10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Normunds Tiesnesis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Māris Trankalis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar A/S „Brīvais vilnis”, reģ. Nr. 40003056186, juridiskā adrese – Ostas iela 1,
Salacgrīva, valdes priekšsēdētāja A.Babra novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 2013.gada
10.jūnijā. Nr.3-16.1/442), iznomāt A/S „Brīvais vilnis”, reģ. Nr. 40003056186 zemes gabalus
Salacgrīvā, Ostas iela 12E kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības kadastra apz. 6615 009
0018 (pielikums Nr. 1) un Transporta iela 14A, kadastra Nr. 6615 009 0004, zemes vienības
kadastra apz. 6615 009 0079 (pielikums Nr. 2) - saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā:
3.2.1. zemes gabalam Ostas iela 12E – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku
kā Ls 20 gadā.
3.2.2. zemes gabalam Transporta iela 14A - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā Ls 20 gadā.
3.3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 12 gadi.
3.4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.327. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.

38. §
Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rotas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
1. Zemes gabals Liepupes pagastā, „Rotas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0065 (2,6
ha platībā), ir noteikts kā pašvaldībai piekrītošs saskaņā ar 2008.gada 24.septembra
Liepupes pagasta padomes lēmumu (13; 48.§).
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā, 3.punktu, saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2013.gada 28.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr. 3-16.1/492), iznomāt lauksaimniecības vajadzībām zemes gabalu „Rotas”, (2,6
ha platībā), kadastra apz. 6660 008 0065, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot zemes
nomas maksu 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet
ne mazāku kā LVL 10,- (desmit) lati gadā.
2.2. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1. augustā un līguma
darbības termiņu 5 (pieci) gadi.
Lēmums Nr.328. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
39. §
Par pašvaldības zemes gabalu Ezera iela 11, Mehanizācijas iela 11 un „Liellapes”, Liepupes
pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
1. Nekustamais īpašums, Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0494 (1,6834ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes
gabals, 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§).
2. Nekustamais īpašums, Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs
zemes gabals, 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§).
3. Nekustamais īpašums „Liellapes”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0419 ir
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts
Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000495638.
4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, un ņemot vērā 2013. gada 10.
jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
4.1. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/471) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (356 kv.m platībā) teritorija Nr.43, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 23.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.75
ar 2014.gada 1.janvāri.
4.2. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/470) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (252 kv.m platībā) teritorija Nr.31, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.12 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.3. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/467) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (1531 kv.m platībā) teritorija Nr.36.A, pielikums
Nr. 1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.90 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.4. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/478) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (492 kv.m platībā) teritorija Nr.37, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.11 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.5. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/474) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (480 kv.m platībā) teritorija Nr.34, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 23.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.87
ar 2014.gada 1.janvāri.
4.6. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/475) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (372 kv.m platībā) teritorija Nr.36, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.80 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.7. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/476) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (320 kv.m platībā) teritorija Nr.30, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.82 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.8. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/479) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (189 kv.m platībā) teritorija Nr.32, pielikums Nr.
1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.83 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.9. Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.1/480) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ezera iela 11, iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (290 kv.m platībā) teritorija Nr.29, pielikums Nr.

1 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu
Nr.81 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.10.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr.3-16.1/472) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Mehanizācijas iela 11,
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala
Mehanizācijas iela 11, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0486 (562 kv.m platībā)
teritorija Nr.5, pielikums Nr.2 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.4 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.11.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr.3-16.1/464) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Mehanizācijas iela 11,
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala
Mehanizācijas iela 11, zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0486 (812 kv.m platībā)
teritorija Nr.9, pielikums Nr.2 un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.2 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.12.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/469), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (523kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr. 18 (pielikums Nr.3) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.15 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.13.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/466), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (509kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr. 6 (pielikums Nr.2) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.119 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.14.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/465), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (942kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr. 2 (pielikums Nr.2) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.124 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.15.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/468), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (1058kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr. 3 (pielikums Nr.2) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.123 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.16.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/477), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (727kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr. 17 (pielikums Nr.3) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.112 ar 2014.gada 1.janvāri.
4.17.
Saskaņā ar [..] 2013.gada 21.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/478), iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā,
„Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419 (296kv.m platībā), bez apbūves tiesībām,
teritorija Nr.12 (pielikums Nr.2) un saskaņā ar personas iesniegumu, lauzt 2004.gada
1.janvāra zemes nomas līgumu Nr.114 ar 2014.gada 1.janvāri.
5. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajiem zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes
dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā LVL 5,- (pieci) lati gadā.
5.1. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņu vajadzībām.
5.2. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2014.gada 1. janvārī un līguma darbības
termiņu 5 gadi.
5.3. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.329. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegumi uz 34 lp. pievienoti protokolam.

40. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
D.Būmane informē, ka pēc komiteju sēdēm ir sazinājusies ar SIA „STARWOOD 5”, lai iegūtu
papildus informāciju par zemes gabalu izmantošanas mērķi un aicinātu piedalīties domes sēdē. Līdz
šodienai nekāda papildus informācija nav saņemta.
D.Straubergs konstatē, ka SIA „STARWOOD” nav paskaidrojis, konkrēti kādam mērķim zemi
vēlas iznomāt.
L.Jokste izsakās, ka, iespējams, vietējie zemnieki vēlas šos zemes gabalus izmantot.
D.Straubergs izsaka priekšlikumu atlikt jautājumu līdz pieprasītās papildus informācijas
izmantošanu.
J.Cīrulis izsaka priekšlikumu ievietot mājaslapā, laikrakstā uzsaukumu vietējiem zemniekiem par
iespēju iznomāt zemes gabalus.
Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu līdz papildus pieprasītās
informācijas saņemšanai.
Lēmums Nr.330. Lēmumprojekts uz 10 lp. pievienots protokolam.
41. §
Par grozījumiem 2012.gada 20.jūnijā lēmumā Nr. 306 „Par zemes iznomāšanu Pērnavas ielā
19, Salacgrīvā un nomas līguma slēgšanu”
1. Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 21.05.2013.g. Nr.3-16.2/400),
par grozījumiem 16.07.2012.g. zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49, par atļauju uzstādīt būvi
instrumentu un darbarīku novietošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 5.punktu, 2013.gada 10.jūlija
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2. Izdarīt grozījumus 16.07.2012.g. zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49, nosakot:
2.1.zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 640 kv.m platībā 2% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 50Ls (piecdesmit lati) gadā.
2.2. Zemi iznomāt ar mērķi – mazdārziņa vajadzībām, ēku un siltumnīcas būvniecībai bez tiesībām
būvēt ēkas/būves kā pastāvīgus īpašuma objektus.
Lēmums Nr.331. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
42. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
(ziņo J.Cīrulis)
M.Trankalis informē, ka Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē plaši tika diskutēts par šo
jautājumu – nav pieļaujama situācija, ka vietējie iedzīvotāji izvieto barjeras, kuras tiek aizslēgtas.
L.Jokste informē, ka ir arī citas vietas, kur pašvaldības ceļš iet caur privātpersonu pagalmu.
Viņasprāt, vajadzētu būt iespējai vismaz aizbraukt un apskatīt jūrmalu.
J.Cīrulis norāda, ka šobrīd pašvaldības ceļš beidzas privātpersonas pagalmā.
M.Trankalis norāda, ka – gadījumā, ja tiek izvietotas šīs ceļa zīmes, jāpanāk, ka tiek novāktas
nelikumīgi izvietotās barjeras.
J.Cīrulis norāda, ka tas ir kārtībnieku kompetencē.
L.Jokste ir pret lēmumprojektā minēto ceļa zīmju uzstādīšanu.

J.Cīrulis informē, ka šis priekšlikums ir sagatavots kā pagaidu risinājums līdz apgriešanās vietas
vai stāvlaukuma izveidošanai.
L.Jokste norāda, ka šobrīd konkrētajā vietā ir aizliegums ilgāk par piecām minūtēm novietot
automašīnas, ar to pietiek, lai apskatītos jūrmalu, apgrieztos un brauktu prom.
D.Straubergs jautā pēc kādiem kritērijiem plānots izdot caurlaides?
A.Ilgavīzis norāda, ka caurlaides tiks izdotas tiem, kuri brauks strādāt.
A.Zunde jautā, vai tiem, kuri brauks ciemos, caurlaides nebūs vajadzīgas?
J.Cīrulis norāda, ka tas, kurš dzīvo konkrētajā teritorijā, varētu izņemt caurlaides saviem viesiem.
Izsaka priekšlikumu atlikt jautājumu un atkārtoti izanalizēt situāciju.
Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu.
Lēmums Nr.332. Lēmumprojekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2013.gada 17. augustā Ikšķilē
(ziņo A.Holma)
Izskatot Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Gunāra Resnā iesniegumu
(reģ.Nr.3-16.2/ 416), saskaņā ar 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē
17.augustā ar Ls 50,00.
Lēmums Nr.333. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
44. §
Par dalību Baltijas-Ziemeļvalstu rezidenču programmas projektā „Wilderness dance”
Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas
apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.154, un saskaņā ar
2013.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2013.gada 10.jūlija Finanšu
komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Baltijas-Ziemeļvalstu rezidenču programmas projektā „Wilderness dance”.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai Ls 1455 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit
pieci lati), tajā skaitā 2013.gadā - Ls 675, 2014.gadā - Ls 780.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas jaunā teātra institūts” par līdzfinansējuma piešķiršanu
lēmuma 1.punktā minētā kultūras pasākuma atbalstam Ls 1155 (viens tūkstotis viens simts
piecdesmit pieci lati), tajā skaitā 2013.gadā Ls 525, 2014.gadā Ls 630.
4. Projekta „Wilderness dance” realizācijai nodrošināt transportu par Ls 300 ( trīs simti lati), tajā
skaitā 2013.gadā Ls 150 un 2014.gadā Ls 150.
5. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Ainažu kultūras nama vadītāju Solveigu
Muciņu.

Lēmums Nr.334. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
45. §
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Salacgrīvas
novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības
nolikums” 113.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 10.jūlija atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt dāvinājumā no SIA „Grandeg” (Reģ. Nr. 44103051410) ziedojumu akustiskās
mūzikas festivālam „Sudraba kaija” Ls 2000 (divus tūkstošus latu un 00 santīmi).
2. Pieņemt dāvinājumā no SIA „Firma Madara 89” (Reģ. Nr. 40003115846) ziedojumu Rīgas
ielas labiekārtošanai Ls 5088.59 (piecus tūkstošus astoņdesmit astoņus latus un 59
santīmus).
3. Pieņemt dāvinājumā no Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” (Reģ. Nr. 40008128300)
ziedojumu Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla organizēšanai Ls 1500
(vienu tūkstoti piecus simtus latu un 00 santīmus).
4. Dāvinājumā saņemto naudu izlietot dāvinājumā paredzētajam mērķim.
Lēmums Nr.335.
46. §
Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes mūzikas skolas direktores Katrīnas Borozdinas
iesniegumu un 2013.gada 10.jūlija finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksu par
vienu personu diennaktī, slēdzot telpu nomas līgumu Ls 3.00
2. Iznomājamās telpas - 1.stāva orķestra klase, ritmikas zāle, kora zāle, pūšaminstrumentu klase,
un 2.stāva akordeona klasē, klavieru klasēs, mūzikas teorijas klasē
3. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.722
„Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada domes mūzikas skola” telpu nomas maksas
apstiprināšanu” (protokols Nr. 17; 67.§).
Lēmums Nr.336. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp.
pievienoti protokolam.
47. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 629 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,

Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012. gada 19.decembra lēmuma Nr.
629 „Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
pielikumā Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”:
1. Papildināt 3.7. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
2. 5. nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „5. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos”
3. 5.1. un 5.6. punktā vārdus „izglītības, kultūras un sporta” aizstāt ar vārdu „attīstības”.
4. 5.2.punktu izteikt jaunā redakcijā: „5.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības
jautājumos, mēnešalgu nosaka dome 95% apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas.”
5. Papildināt 5.7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
6. Punktu 6.16.papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
7. Punktu 8.14.papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
8. Punktu 9.9.papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
9. Punktu 10.7.papildināt ar otru teikumu šādā redakcijā: „Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt
pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām.”
Lēmums Nr.337.
48. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, finanšu
komitejas 2013.gada 10.jūlija sēdes atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr. 630 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem
20.02.2013. lēmums Nr.84; 20.04.2013. lēmums Nr.146; 29.05.2013. lēmums Nr.262):
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļas Lēmējvara izslēgt sekojošu ierakstu:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
3.

Domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības,
kultūras un sporta
jautājumos

0.75

1

Ls 900

2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļu Lēmējvara papildināt ar sekojošu ierakstu:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
3.

Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības
jautājums

0.95

1

Ls 1140

3. No pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” izslēgt sadaļu Katlumāja Smilšu ielā
4. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļas nosaukumu „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” izteikt sekojošā
redakcijā „Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka””
Lēmums Nr.338.
49. §
Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2013.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
2. Noteikt tehnikas degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.2
3. Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas:
Automašīnas marka
VOLKSWAGEN PASSAT (domes

Valsts Nr.
HO 445

Stāvvieta
„Avoti”, Salacgrīvas pagasts

GL 1270
HD 1179

Krasta iela 44, Salacgrīva
Smilšu iela 9, Salacgrīva

GV 149
HP 5741
GC 6753

Smilšu iela 9, Salacgrīva
Smilšu iela 9, Salacgrīva
„Ceriņi”, Liepupes pagasts

GJ 5564
HD 3485

„Veiksmes”, Liepupes pagasts
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

HD 3493

Kr. Barona iela 6, Ainaži

N 5988

Kr. Barona iela 6, Ainaži

HD 3487

Smilšu iela 9, Salacgrīva

FN 9995

Smilšu ielā 3, Salacgrīvā

T 6787
HL 9921

Smilšu ielā 3, Salacgrīvā
Smilšu ielā 3, Salacgrīvā
Smilšu ielā 3, Salacgrīvā
Kr. Barona iela 6, Ainaži
Smilšu iela 9, Salacgrīva
Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts

priekšsēdētājs)

VOLKSWAGEN T5 Shuttle (domes šoferis)
VOLKSWAGEN CARAVELLE (sociālais
dienests, bāriņtiesa)
OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu mītne Sprīdīši)
MAZDA 5 (Salacgrīvas vidusskolas direktors)
OPEL MERIVA (Liepupes pagasta pārvaldes
vadītājs)
OPEL VIVARO (Liepupes pārvaldes šoferis)

VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT (Izpilddirektors, izpilddirektora
palīgs tehniskos jautājumos)

VOLKSWAGEN CADDY (Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja)

Piekabe – kravas kaste RB 1101 (Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja)

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
CARAVELLE (domes šoferis)
DACIA LOGAN (apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis, enerģētiķis)

Traktors T-16 M
WOLKSWAGEN TRANSPORTER kravas
Hidrauliskais pacēlējs DINO 210
Traktors T-25
Honda CRV
DACIA DUSTER (kārtībnieki)

T 7819 LD
MH 82
JG 6246

vai „Skaras”, Lāņi, Salacgrīvas pagasts

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumu Nr.83
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar
grozījumiem lēmums Nr. 261 no 29.05.2013.) .
Lēmums Nr.339. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam.
Papildus darba kārtības jautājumi:
50.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2013.gada
9.jūlija iesniegumu un saskaņā ar 2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.629 „Par Salacgrīvas novada
domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, balsojot PAR- 13 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), 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 ikgadējo
atvaļinājumu no 2013.gada 22.jūlija līdz 8.augustam- divas kalendārās nedēļas un četras
papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu pašvaldībā.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma
pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas.
Lēmums Nr.340. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
50.2. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
sastāvā
(ziņo M.Trankalis)
D.Lejniece norāda, ka K.Jankovičs ir apstiprināts padomē ar domes lēmumu un saskaņā ar
nolikumu padomes sastāvā jābūt 7 locekļiem. Ja padomes priekšlikums ir K.Jankoviču izslēgt, tad
viņa vietā jāizvirza cits kandidāts.
M.Trankalis jautā, vai uzņēmēju konsultatīvajai padomei ir tiesības ierosināt izmaiņas nolikumā?
D.Lejniece norāda, ka ir tiesības.
D.Straubergs aicina nākotnē pievērst uzmanību tam, lai uzņēmēju konsultatīvajā padomē tiktu
virzīti uzņēmēji, nevis izpildītāji, vai uzņēmēji deleģētu savus pārstāvjus padomē.
Pamatojoties uz „Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikumu”, kā arī ņemot vērā to, ka ar 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 286 „Par izmaiņām
Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā” kā domes deputātu
pārstāvis Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē ir izvirzīts deputāts
Māris Trankalis, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Māris
Trankalis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Izlēgt no Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu
sastāva Māri Trankali.

2. Apstiprināt Akseli Roshofu Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
sastāvā uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes pilnvaru laiku, kas
apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 4 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.341.
50.3. §
Par adreses maiņu ēkām Liepupes pagastā
Pamatojoties uz [..] Salacgrīvas novadā 2013.gada 10.jūlijā Salacgrīvas novada domes
Liepupes pagasta pārvaldē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.3-16.1/521) 10.07.2013. iesniegumu par adreses
maiņu ēkām Liepupes pagastā un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes
vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi no: [..] uz adresi: Dālderīši, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.342. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
50.4. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Liepupes
pagastā
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 10.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.316.1/526) 10.07.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes
vienības daļai un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļai 1,0623 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.343. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
50.5. §
Par nosaukuma „Sulas” piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 11.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.Nr.316.1/532) 11.07.2013. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā

un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes
vienībai piešķir nosaukumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu
[..] nosaukumu „Sulas”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.344. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
50.6. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 11.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.nr.316.1/530) 11.07.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes
vienībai piešķir nosaukumu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 3,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
piešķirt jaunu nosaukumu „Mieviņas 1”.
2. Noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem: 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un 1,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa kods 0101.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.345. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
50.7. §
Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2012.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.346. Pielikums uz 32 lp. pievienots protokolam.

51. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-7 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu
pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.347. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 61 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Salacgrīvas novada domes budžeta izpilde 2013.gada I pusgadā
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju saskaņā ar protokolam pievienoto
pielikumu uz 9 lp.
2.Atskaite par komandējumu uz Volhovas pašvaldību Krievijā projekta "Sadarbība teātra un
mūzikas mākslu attīstībā" ietvaros
Ziņo Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore S.Kukanovska saskaņā ar protokolam
pievienoto pielikumu uz 2 lp.
3.Pārskats par ārvalstu komandējumu - dalību CBC (Centrālbaltijas riteņbraukšanas)
projekta seminārā Haapsalu, Vormsi Igaunijā
Ziņo Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītājs J.Zālītis saskaņā ar protokolam
pievienoto pielikumu uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Kārtēja domes sēde – 2013.gada 14.augustā plkst.15:00.

Sēdes vadītājs
___________________

Dagnis Straubergs

Protokolētāja

Inita Hartmane

