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
2014.gada 18.jūnijā

Nr.6

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. Skaidrīte Eglīte
3. Jānis Cīrulis
4. Sanita Šlekone
5. Anda Alsberga
6. Māris Trankalis
7. Andris Zunde
8. Inga Čekaļina
9. Gints Šmits
10. Aleksandrs Rozenšteins
11. Lija Jokste
12. Aija Kirhenšteine
13. Normunds Tiesnesis
14. Ilona Balode
15. Dace Martinsone

piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās

Domes sēdē piedalās:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Aivars Ilgavīzis – Liepupes
pagasta pārvaldes vadītājs, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja,
Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Vineta Krūze –
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Zane Paegle – Salacgrīvas novada sociālā dienesta
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada
domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes
kārtībnieks, Kaspars Krūmiņš – SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Sarma Kacara –
Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja
Uzaicināti: Ainažu bibliotēkas vadītāja amata kandidāte Sanita Kānīte

DARBA KĀRTĪBA
1. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2014” apstiprināšanu
2. Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
3. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki”
atsavināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Vecsalaca 3A” – 2, Salacgrīvas pagastā
nodošanu atsavināšanai
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Sidrabiņi” Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4”-3, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-2, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 5, Ainažos
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 146 „Par
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, Tūjā,
Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu”
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
15. Par nekustamā īpašuma - „Viskalni” dzīvokļa Nr.3, Salacgrīvas pagastā izsoles rīkošanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
16. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par daļu no noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem
Liepupes pagastā
19. Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Vidzemes
ielā 11, Salacgrīvā
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
24. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
25. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Liepupes ciemā
26. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009136
27. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009152
28. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009026
29. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009165
30. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 9.maija lēmumu Nr.
1.14/1
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31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
33. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2014.gada 16. augustā
Ikšķilē
34. Par finansiālu atbalstu Liepupes vidusskolas meiteņu dalībai Starptautiskajā volejbola
turnīrā „Černoje more -2014” Bulgārijā
35. Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
36. Par apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” projekta „Teritorijas labiekārtošana Liepupē”
līdzfinansēšanu
37.Papildus darba kārtības jautājumi:
37.1.Par Ainažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu no amata
37.2.Par Ainažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā
37.3.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
37.4.Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” projekta „Nāc
un radi” realizēšanai
37.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.583
„Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” projekta
„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai”
37.6.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
37.7.Par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
37.8.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.185 „Pa
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
37.9.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.186 „Par
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
37.10.Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Limbažu un
Salacgrīvas novadu Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
realizēšanai
38. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Informācija par SIA "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimniecības projektu realizācijas gaitu (ziņo SIA
„Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus izteikt priekšlikumus par sagatavoto darba
kārtību.
Deputāts M.Trankalis izsaka priekšlikumu papildināt 2014.gada 18.jūnija Salacgrīvas
novada domes sēdes darba kārtības informatīvo daļu ar 2.punktu – Par jahtu laukuma Ostas ielā 4,
Salacgrīvā labiekārtošanu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 37
jautājumiem, 10 papildus darba kārtības jautājumiem, 2 informatīviem jautājumiem. Deputātiem
balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2014” apstiprināšanu
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2. Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
3. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki”
atsavināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Vecsalaca 3A” – 2, Salacgrīvas pagastā
nodošanu atsavināšanai
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Sidrabiņi” Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4”-3, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-2, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 5, Ainažos
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 146 „Par
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, Tūjā,
Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu”
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
15. Par nekustamā īpašuma - „Viskalni” dzīvokļa Nr.3, Salacgrīvas pagastā izsoles rīkošanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
16. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par daļu no noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem
Liepupes pagastā
19. Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Vidzemes
ielā 11, Salacgrīvā
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
24. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
25. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Liepupes ciemā
26. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009136
27. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009152
28. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009026
29. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009165
30. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 9.maija lēmumu Nr.
1.14/1
31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
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33. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2014.gada 16. augustā
Ikšķilē
34. Par finansiālu atbalstu Liepupes vidusskolas meiteņu dalībai Starptautiskajā volejbola
turnīrā „Černoje more -2014” Bulgārijā
35. Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
36. Par apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” projekta „Teritorijas labiekārtošana Liepupē”
līdzfinansēšanu
37. Papildus darba kārtības jautājumi:
37.1.Par Ainažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu no amata
37.2.Par Ainažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā
37.3.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
37.4.Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” projekta „Nāc
un radi” realizēšanai
37.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.583
„Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” projekta
„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai”
37.6.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
37.7.Par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
37.8.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.185 „Pa
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
37.9.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.186 „Par
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
37.10.Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Limbažu un
Salacgrīvas novadu Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
realizēšanai
38. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Informācija par SIA "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimniecības projektu realizācijas gaitu (ziņo SIA
„Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš)
2. Par jahtu laukuma Ostas ielā 4, Salacgrīvā labiekārtošanu.

1.§
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2014” apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panata pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis,
Lija Jokste 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 2014” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
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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: Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte;
2.5. Vērtēšanas komisijas locekle: 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 domes 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.193. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par Salacgrīvas novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.194. Pielikums uz 28 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki”
atsavināšanu
(ziņo D.Straubergs)
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Burinieki”, kadastra Nr. 6660 007 0042, kas sastāv no
zemes gabala 782 kv.m platībā un palīgēkas - kūts ar kadastra apz.6660 007 0042 001 ir Salacgrīvas
novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000448827.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Ņemot vērā 2014.gada 11. jūnija Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Liepupes pagastā, „Burinieki”, kadastra Nr. 6660 007 0042, kas stāv no zemes
gabala 782 kv.m platībā un palīgēkas - kūts ar kadastra apz.6660 007 0042 001.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.
2.3. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā
Salacgrīvas novada pašvaldības 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.195.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Vecsalaca 3A” – 2, Salacgrīvas pagastā
nodošanu atsavināšanai
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu un šī likuma 5.panta otro
daļu, pamatojoties uz 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Vecsalaca 3A” - 2, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 0286, kas sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 19,9 kv.m un 199/3054 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.
2.3. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 2.1.punktā minētā
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
2.4. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Salacgrīvas novada
domē.
Lēmums Nr.196. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro
daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums”” 3.pantu, ņemot vērā 2014.gada 12.maijā sertificētas nekustamā
īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu
Nr. 2014/1205, pamatojoties uz 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
viendzīvokļa dzīvojamo māju „Strautnieki”, kadastra Nr. 6660 009 0156, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apz. 6660 009 0156 (0,5648 ha platībā), dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660
009 0156 001 un palīgēkas – kūts ar kadastra apz. 6660 009 0156 002.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.
2.3.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – viendzīvokļa dzīvojamās mājas „Strautnieki”,
kadastra Nr. 6660 009 0156 nosacīto cenu EUR 5 600 (pieci tūkstoši seši simti euro).
2.4.Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, kadastra Nr. 6660 009 0156
atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.5. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.197. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Sidrabiņi” Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
(ziņo A.Ilgavīzis, debatēs piedalās A.Alsberga)
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2013.gada 3.decembrī saņemto SIA „INTER
CARTERA”, reģ. Nr. 40103693841, apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 316.1/921), konstatēja, ka:
1.1. SIA „INTER CARTERA, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas
Liepupes pagastā, „Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052 (0,36 ha platībā) nodošanu
atsavināšanai;
1.2. uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam –
zemes gabalam „Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052 nostiprinātas Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0053 3340;
1.3. uz zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0052 atrodas SIA „INTER CARTERA”
piederošas būves ar kadastra apz. 6660 008 0052 001 – dzīvojamā māja un būves ar kadastra apz.
6660 008 0052 002, 008 0052 0023. Ēku (būvju) īpašumtiesības uz SIA „INTER CARTERA”
nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0052 0944.
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), kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes
Apeines (sertifikāts Nr.110) 2014.gada 26.maijā veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2014/85)
vērtējumu, 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
apbūvētu zemesgabalu Liepupes pagastā, „Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 760 (septiņi
simti sešdesmit euro).
2.3.Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.198. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4”-3, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, un
ņemot vērā šī likuma 45.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 8.pantu, 45.panta trešo
daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, ņemot vērā 2014.gada 23.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/83, pamatojoties uz
2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
Liepupē, „Liepupe 4”-3, kadastra Nr. 6660 900 0348, kas sastāv no kopīpašuma domājamās daļas
no būves (kadastra apz. 6660 009 0208 002) 213/2488 un kopīpašuma domājamās daļas no zemes
(kadastra ap. 6660 009 0208) 213/2488 un dzīvokļa ar kopējo platību 21,3 kv.m.
2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Liepupē, „Liepupe 4”-3, kadastra Nr.
6660 900 0348 nosacīto cenu Eur 300 (trīs simti euro).
2.3. Apstiprināt lēmuma punktā 2.1. minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.199. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-2, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro
daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/79,
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Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo daļu, un pamatojoties uz 2014.gada
11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Jaunzemes 2” - 2 kadastra Nr. 6625 900 0065, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 43,7 kv.m un 437/1636 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002
0025 007.
2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu EUR 430 (četri simti trīsdesmit euro).
2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci gadi).
2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.200. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ozolu ielā 5, Ainažos nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
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), kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma (Nr. 2014/92) tirgus vērtējumu, 2014.gada 11.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
apbūvētu zemesgabalu Ainažos, Ozolu ielā 5, kadastra Nr. 6605 003 0033.
2.2. Apstiprināt punktā 2.1. minētā īpašuma nosacīto cenu Eur 2400 (divi tūkstoši četri simti
euro).
2.3.Apstiprināt punktā 2.1. minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
Lēmums Nr.201. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 1”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
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atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro
daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/74,
Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo daļu, un pamatojoties uz 2014.gada
11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Jaunzemes 1” - 1 kadastra Nr. 6625 900 0060, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 43,2 kv.m un 432/1643 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002
0025 006.
2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu EUR 270 (divi simti septiņdesmit euro).
2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 2 (divi gadi).
2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.202. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.115 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā domājamo daļu nodošanu
atsavināšanai [..], nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka
[..] ir samaksājusi zemesgabala (1/3 domājamo daļu) Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615
004 0052, nosacīto cenu Eur 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro), saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā (8/24
jeb 1/3 domājamo daļu) pārdošanu par nosacīto cenu Eur 1500 (viens tūkstotis pieci simti
euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.203. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala domājamo
daļu Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
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Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.116 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā domājamo daļu nodošanu
atsavināšanai [..], nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka
[..] ir samaksājis zemesgabala (6/24 domājamo daļu) Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615
004 0052, nosacīto cenu Eur 1100 (viens tūkstotis viens simts euro), saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 8, Salacgrīvā (6/24
domājamo daļu) pārdošanu par nosacīto cenu Eur 1100 (viens tūkstotis viens simts euro) un
noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.204. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 146 „Par
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B, Tūjā,
Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu”
(ziņo A.Ilgavīzis)
Ņemot vērā Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000055716 ierakstu,
saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus lēmuma punktā Nr.3 un izteikt to jaunā redakcijā:
„3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Liedaga iela 23B, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.
6660 003 0448, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0416, pievienojams Ingai Andžai un
Jānim Antānam piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6660 003 0271, „Tūja,
Ziemeļu sektors ar Nr.8”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6660 003 0416 piešķirot nosaukumu – „Tūja, Ziemeļu sektors ar Nr.8”, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads.”
Lēmums Nr.205.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 117 (protokols
Nr.4;10.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viļņu ielā 5-4, Salacgrīvā izsoles
noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 10.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
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atsavināšanas komisijas protokolu Nr.20, ņemot vērā to, nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir
samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5300 (pieci tūkstoši trīs simti euro),
saskaņā ar 2014.gada Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viļņu ielā 5-4,
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 900 0729 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 5300
(pieci tūkstoši trīs simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.206. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par nekustamā īpašuma - „Viskalni” dzīvokļa Nr.3, Salacgrīvas pagastā izsoles rīkošanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110),
2014.gada 30.maijā veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2014/96, saskaņā ar 2014.gada
11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli „Viskalni” - 3, kadastra Nr. 6672 900 0295, Salacgrīvas pagastā.
2. Apstiprināt 1.1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
3. Apstiprināt izsoles sākumcenu - EUR 400 (četri simti euro).
Lēmums Nr.207. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kovārņi”, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1.Nekustamais īpašums „Kovārņi”, kadastra Nr. 6660 509 0013 sastāv no būves, kadastra apz. 6660
009 0341 005 ar kopējo platību 44,8 kv.m, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000532811. Būve saistīta ar zemes
vienību, kadastra apz. 6660 009 0341, reģistrēta Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
377, zemes īpašnieks – Salacgrīvas novada pašvaldība.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.pantu, ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110),
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2014.gada 5.jūnijā veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2014/97, saskaņā ar 2014.gada
11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1.Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Kovārņi”, kadastra Nr. 6660 509 0013, Liepupes pagastā.
2.2.Apstiprināt 1.1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu
Nr.1;
2.3.Apstiprināt izsoles sākumcenu - EUR 200 (divi simti euro).
Lēmums Nr.208. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par daļu no noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
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. Telpas 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,
iznomātas līdz 2018.gada 3.oktobrim.
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”, Salacgrīvas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Rīkot nekustamā īpašuma Tīruma ielā 3, noliktavas ēkas daļas (telpu Nr. 1 – 53,9kv.m, Nr.2 –
12,8 kv.m, Nr.3 – 6,7 kv.m, 4 - 21,6 kv.m, 5 - 6,4 kv.m, 6 - 23 kv.m un 11-70,8 kv.m (nojume) ar
kopējo platību 195,20 kv.m), kadastra apz. 6615 004 0080 001 un zemes 1417 kv.m platībā nomas
tiesību mutisku izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.2.Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 2.1. punktā minētajām telpām vienam mēnesim –
11,64 Eur (vienpadsmit euro un 64 centi).
2.3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 2.1. punktā minētā īpašuma zemes daļai 1417kv.m
platībā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes
saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu pārējiem gadījumiem, tas ir 42,29 Eur gadā.
2.4.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.
2.5.Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2.6.Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
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Lēmums Nr.209. Pielikumi uz 8 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
18. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem
Liepupes pagastā
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala Liepupes
pagastā, „Malači”, kadastra apz. 6660 012 0042, (1,9 ha platībā) 1/8 domājamās daļas apmērā nomu
(saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju), nosakot:
2.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.2.zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības (1/8 domājamai daļai).
2.2.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala Liepupes
pagastā, „Duntes Kalēji”, kadastra apz. 6660 013 0131, (1,3 ha platībā) nomu (saskaņā ar pielikumā
Nr.2 iezīmēto teritoriju), nosakot:
2.2.1.zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.2.2.zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
2.3.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala
Salacgrīvas pagastā, „Zentas”, kadastra apz. 6672 007 0290, (0,08 ha platībā) nomu (saskaņā ar
pielikumā Nr.3 iezīmēto teritoriju), nosakot:
2.3.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.3.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2.4.Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieki ieguvuši nomas
tiesības.
2.5.Papildus nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.210. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
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2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2014.gada 20.maijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.2/276), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr.
6660 003 0396) 60 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto
teritoriju Nr.1 (pielikumu Nr.1).
2.2. Saskaņā ar [..] 2014.gada 20.maijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.2/275), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr.
6660 003 0396) 90kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto
teritoriju Nr.2 (pielikums Nr.1).
2.3 Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”
noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņiem.
2.4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
Lēmums Nr.211. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.

20. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Vidzemes
ielā 11, Salacgrīvā
Izskatījusi biedrības „Marmots”, juridiskā adreses Smilšu ielā 15, Salacgrīvā, valdes
priekšsēdētāja Sanda Birkenberga 2014.gada 9.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr.3-16.2/321) par zemes nomas līguma pagarināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim
nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Vidzemes ielā 11, kadastra Nr. 6615 006 0169, (9752 kv.m platībā)
projekta Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam, projekta –
„Senioru vingrošanas laukuma izveide”, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2012.gada 16.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/50 līdz 2021.gada
31.decembrim un izteikt zemes nomas līguma punktu 2.1. šādā redakcijā: „2.1. Līgums stājas spēkā
2012.gada 1.augustā un ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim”.
Lēmums Nr.212. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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21. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
[..] atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.
panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī
saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas sēdes atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības
[..] sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1.
1.zemes vienībai ar platību 12,782 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 12,782 ha platībā.
2.2.
2.zemes vienībai ar platību 6,00 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Vāveres-1” un zemes gabalam noteikt
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 6,00 ha platībā.
Lēmums Nr.213. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
(ziņo I.Cīrule)
[..]
1.5. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes
vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta
lielāka minimālā platība.
1.6. LR Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17.p. ir noteikts, ka zemes vienību
sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav
mazāka par 10 ha.
1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.8. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu Salacgrīvas novada dome, saskaņā
ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
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Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.214. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..]
(ziņo I.Cīrule, debatēs piedalās M.Trankalis)
[..]
1.6. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes
vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta
lielāka minimālā platība.
1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja novada Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu;
1.8. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. Punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija
Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamo īpašumu [..] kadastra Nr. [..], atbilstoši pievienotajai
shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir sekojoši
nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
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2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku.
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata.
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.215. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(ziņo V.Krūze, debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, L.Jokste)
Izskatījusi detālplānojuma izstrādātāja SIA „VIA Design Group” iesniegto detālplānojuma
zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002)
projektu un Detālplānojuma izstrādes vadītājas Vinetas Krūzes atzinumu (reģ.Nr.3-18/127), pamatojoties uz
2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktu un saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot izstrādātā detālplānojuma zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) projektu publiskai apspriešanai (no 25.06.2014.
līdz 09.07.2014.) un detālplānojuma projektu atzinumu saņemšanai.
2. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2014.gada 8.jūlijā plkst.17:00 Liepupes pagasta
pārvaldes telpās, „Mežgravās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Lēmums Nr.216. Detālplānojuma vadītāja atzinums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Liepupes ciemā
(ziņo A.Ilgavīzis, debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste)
Pamatojoties uz Liepupes ciema iedzīvotāju priekšlikumu par kravas transporta kustības
ierobežošanu Liepupes ciemā un pamatojoties uz 2014. gada 11. jūnija Attīstības jautājumu
komitejas atzinumu par satiksmes organizāciju Liepupes ciemā, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt papildzīmi Nr. 385 “Pilnas masas ierobežojums” 15 tonnas pie esošajām
aizlieguma zīmēm Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” Liepupes pagasta
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Liepupes ciemā uz ceļa Noriņas- Mehāniskās darbnīcas krustojumā ar valsts autoceļu
Stūrīši- Jelgavkrasti - Lembuži un Baznīca - Seķi.
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam saskaņot
zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
Lēmums Nr.217. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009136
(ziņo D.Žibals)
[..]
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287.panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2014.gada 25.maijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009136, un
izbeigt administratīvo lietu.
Lēmums Nr.218. Pielikumi uz 6 lp., iesniegums uz 1 lp. un administratīvā pārkāpuma protokola –
paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.

27. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009152
(ziņo D.Žibals)
[..]
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287.panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2014.gada 25.maijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009152, un
administratīvo lietu izbeigt.
Lēmums Nr.219. Pielikumi uz 6 lp. un administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz
1 lp. pievienoti protokolam.
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28. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009026
(ziņo D.Žibals)
[..]
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2014.gada 18.maijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009026, [..]
iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.220. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 2 lp. un
administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009165
(ziņo D.Žibals)
[..]
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Attīstības komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2014.gada 25.maijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009165, [..]
iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.221. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un
administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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30. §
Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 9.maija lēmumu Nr.
1.14/1
(ziņo Z.Paegle, debatēs piedalās A.Alsberga)
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto [..], saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta otro daļu un Salacgrīvas novada domes 16.02.2011. saistošo noteikumu Nr.3,,Par
sociālās palīdzības pabalstiem” 16. punktu, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
67.pantu, 81.panta otrās daļas 1.punktu, 2014.gada 9.jūnija Sociālo un veselības jautājumu
komitejas un 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 15 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 9.maija lēmumu Nr.
1.14./1, ar kuru nolemts atteikt [..] piešķir vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
3. 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.222. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada sociālā
dienesta 09.05.2014. lēmuma Nr.1.14./1 kopija uz 1 lp. un citi dokumenti uz 5 lp. pievienoti
protokolam.
31. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja 2014.gada 9.jūnija iesniegumu (reģ.
Nr.3-18/122), saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus
2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā
autotransporta izmantošanu” (ar grozījumiem 25.09.2013. lēmums Nr.476; 23.10.2013. lēmums
Nr.538; 20.11.2013. lēmums Nr.572; 19.12.2013. lēmums Nr.616; 19.02.2014. lēmums Nr.58;
19.03.2014. lēmums Nr.92, 21.05.2014. lēmums Nr.181):
1. No pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt sekojošu
ierakstu:
Autobenzīns
E-95,A-98
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
Nomāta Liepupes tautas
[..]
[..]
11
10
namam (Andris Zunde)
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2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar sekojošu
ierakstu:
Automašīnas marka
[..]

Valsts Nr.
[..]

Dīzeļdegviela

Īpašnieks
Patapināta Liepupes tautas
namam (Andris Zunde)

Ziemā
7

Vasarā
6

Lēmums Nr.223. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2014.gada 6.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 121), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada
domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas
novada suvenīriem” (ar grozījumiem 19.03.2014. lēmums Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180):
Izteikt lēmuma 1.11. punktu šādā redakcijā:
„1.11. pastkartēm Salacgrīva – EUR 0.41”
Lēmums Nr.224. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
33. §
Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2014.gada 16. augustā Ikšķilē
(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās A.Alsberga)
Izskatot Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Gunāra Resnā iesniegumu
(reģ.Nr.3-16.2/271), saskaņā ar 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 15
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē
16.augustā ar EUR 70.00.
Lēmums Nr.225. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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34. §
Par finansiālu atbalstu Liepupes vidusskolas meiteņu dalībai Starptautiskajā volejbola
turnīrā „Černoje more -2014” Bulgārijā
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores Diānas Zaļupes
2014.gada 4.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/117), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
volejbola nodaļas treneru iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/ 107) par Liepupes vidusskolas meiteņu dalību
Starptautiskā volejbola turnīrā „Černoje more -2014” Bulgārijā, kas notiks laika periodā no
2014.gada 19.augusta līdz 25.augustam, pamatojoties uz 2014.gada 11.jūnija Finanšu komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 751.26 (septiņi simti piecdesmit viens euro 26 centi) Liepupes vidusskolas
meiteņu dalībai starptautiskajā volejbola turnīrā „Černoje more – 2014” Bulgārijā
2. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu.
Lēmums Nr.226. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
(ziņo I.Lazdiņa, Dz.Eizenberga; debatēs piedalās M.Trankalis, I.Balode, J.Cīrulis, A.Kirhenšteine,
D.Straubergs, D.Martinsone, A.Rozenšteins, A.Alsberga, A.Zunde)
Deputātiem balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, uzdot
izpilddirektoram K.Ķemeram aicināt biedrību „Marmots” saskaņot projekta „Senioru vingrošanas
laukuma izveide” realizēšanas nepieciešamību ar Salacgrīvas novada senioriem, to pārstāvjiem.
Lēmums Nr.227. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” projekta „Teritorijas labiekārtošana Liepupē”
līdzfinansēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģijas īstenošana” aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība”, apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” izstrādātajam
projektam „Teritorijas labiekārtošana Liepupē” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no
projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 20’905 (divdesmit
tūkstoši deviņi simti pieci euro).
Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” (reģ. Nr. 40008186224) valdes
priekšsēdētājas Gaļinas Rihaļskas 2014.gada 9.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/320),
pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
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organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011.,
lēmums Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214) , saskaņā ar 2014. gada 11.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Projekta „Teritorijas labiekārtošana Liepupē” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 2’090.50 (divi
tūkstoši deviņdesmit euro 50 centi).
Lēmums Nr.228. Iesniegumi uz 26 lp. pievienoti protokolam.
37.Papildus darba kārtības jautājumi:
37.1. §
Par Ainažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu no amata
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Ainažu bibliotēkas vadītājas Rūtas Lepiksones 2014.gada 2.jūnija
iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/28) par atbrīvošanu no vadītājas amata Ainažu bibliotēkā ar 2014.gada
30.jūniju un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 100.panta
ceturto daļu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot no amata Ainažu bibliotēkas vadītāju Rūtu Lepiksoni ar 2014.gada 30.jūniju,
izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.panta ceturto daļu.
Lēmums Nr.229. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
37.2. §
Par Ainažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 2014.gada
16.jūnija Atklātā konkursa uz Ainažu bibliotēkas vadītāja amatu rezultātiem, balsojot PAR- 15
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Sanitu Kānīti, personas kods [..], Ainažu bibliotēkas vadītāja amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
Lēmums Nr.230.
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37.3. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis.
Pamatojoties uz 2014.gada 9.jūnija Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga
iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 „Par Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, balsojot PAR- 13 (Jānis Cīrulis,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā
atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 20.jūlijam
ieskaitot.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
apmērā no mēnešalgas.
3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 20.jūlijam
(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei
vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu € 1708,00 mēnesī.
Lēmums Nr.231. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
37.4. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” projekta „Nāc un
radi” realizēšanai
(ziņo I.Lazdiņa)
Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” vadītājas Rutas Birkenbergas
2014.gada 12.jūnija iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/334) par to, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros Lauku
atbalsta dienests ir atbalstījis biedrības iesniegto projektu „Nāc un radi”, pamatojoties uz
Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 204 „Par Salacgrīvas laiku sieviešu
biedrības „Mežābele” projekta „Nāc un radi” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.5; 50.§), balsojot PAR15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 734.40 (Septiņi simti trīsdesmit četri euro, 40 centi)
apmērā projekta „Nāc un radi” realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā termiņā līdz
2014.gada 30.decembrim.
2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma
atskaites iesniegšanu.
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Lēmums Nr.232. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
37.5. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.583 „Par
finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” projekta
„Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu centra izveide Salacgrīvā” realizēšanai”
(ziņo I.Lazdiņa)
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” valdes locekļu Agneses
Cimuškas un Ilzes Rubenes Salacgrīvas novada domē 19.11.2013. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr. 316.2/333) par to, ka LAD ir atbalstījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros ir atbalstījusi iesniegtā biedrības projekta
„Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta centra izveide Salacgrīvā” realizācijas termiņa
pagarinājumu līdz 2014.gada 1.septembrim, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumu Nr. 583 piešķirtā
līdzfinansējuma izmantošanu projekta „Daudzfunkcionālā bērnu un ģimeņu saieta centra izveide
Salacgrīvā” realizēšanai līdz 2014.gada 1.septembrim.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 2.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/32
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.233. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
37.6. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājas Inetas Cīrules 08.05.2014.
iesniegumu „Par būvvaldes pakalpojuma sniegšanas iespējām Alojas novada domei” (reģ.Nr.3-18/
131) un 12.06.2014. iesniegumu „Par lietveža štata vienības izveidošanu” (reģ.Nr.3-18/132),
balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 622
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar
grozījumiem lēmums Nr. 59 no 19.02.2014.; lēmums Nr. 93 no 19.03.2014.) :
Pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļu Salacgrīvas novada būvvalde papildināt ar sekojošu ierakstu:
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4

Amats

Koeficients

Lietvedis

0,25

Amatalga
euro

Slodzes

€ 203

0,5

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

38. II

2. Lēmums stājas spēkā pēc Salacgrīvas novada domes lēmuma pieņemšanas par Alojas
novada pašvaldības būvniecības funkcijas izpildes nodošanu Salacgrīvas novada būvvaldei un
deleģēšanas līguma noslēgšanas.
Lēmums Nr.234. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp.
pievienoti protokolam.

37.7. §
Par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
1. Izskatījusi SIA „VIRBEQ”, reģ. Nr. 40103751177, valdes locekļa Rolanda Birziņa 2014.gada
13.jūnija Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļā saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/91) par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala iznomāšanu Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 2,
īpašuma kadastra Nr. 6615 007 0071, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0071 (120 kv.m
platībā) vasaras terases - kafejnīcas uzturēšanai, tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Jūrmalas iela 2, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 007 0071, ir
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 339.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 4.punktu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem SIA „VIRBEQ”, reģ. Nr. 40103751177, daļu no zemes gabala
ar kadastra apz. 6615 007 0071 (120 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
(pielikums Nr. 1).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – vasaras terases - uzturēšanai.
2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 10% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu mazumtirdzniecības ēku uzturēšanai.
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības
nodokli.
2.5. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2014.gada 19.jūnijā un darbojas 5 (piecus) gadus
laika periodā no 1.maija līdz 30.septembrim (piecus mēnešus gadā).
Lēmums Nr.235. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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37.8. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.185 „Par
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta otro daļu balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. 2014.gada 21.maija lēmuma Nr. 185 „Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā” 2. un 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
„2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša
laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla
palielināšanu veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar
pamatkapitāla palielināšanu.”

Lēmums Nr.236.
37.9. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.186 „Par
ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
(ziņo I.Bendrāte)
I.Bendrāte izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu ar vēl vienu grozījumu: „1. Ieguldīt SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā”
realizācijai naudas līdzekļus EUR 886015.84 ( astoņi simti astoņdesmit seši tūkstoši piecpadsmit
euro 84 centi) apmērā.”
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, papildinot ar
apakšpunktu: „1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai naudas līdzekļus EUR 886015.84 ( astoņi simti astoņdesmit
seši tūkstoši piecpadsmit euro 84 centi) apmērā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta otro daļu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. 2014.gada 21.maija lēmuma Nr. 186 „Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā” 1.,2. un 3. punktus izteikt jaunā redakcijā:
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„1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Salacgrīvas pilsētā” realizācijai naudas līdzekļus EUR 886015.84 ( astoņi simti
astoņdesmit seši tūkstoši piecpadsmit euro 84 centi) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša
laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla
palielināšanu, veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar
pamatkapitāla palielināšanu.”

Lēmums Nr.237.
37.10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Limbažu un
Salacgrīvas novadu Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
realizēšanai
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
16.06.2014. iesniegumu Nr. 159 „Par līguma noslēgšanu” ar lūgumu noslēgt līgumu par sporta un
atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” sporta bāžu bezatlīdzības lietošanu sporta skolas
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas realizēšanas vajadzībām.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 329 „Par
kopīgas iestādes „Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola” izveidošanu un skolas nolikuma
apstiprināšanu”, lai nodrošinātu iespējas Limbažu un Salacgrīvas novadu bērnu un jauniešu spēju
un talantu izkopšanai sportā, fiziskajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, profesijas
izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, tika izveidota kopīga iestāde „Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skola”. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola ir pašvaldību
dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. Lai
nodrošinātu sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas realizēšanu ir
lietderīgi atļaut izmantot pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novada, sastāvā esošā sporta kompleksa daļu un nekustamā īpašuma Krasta ielā 44a sastāvā esošo
airēšanas bāzi sporta skolas mācību treniņu programmu īstenošanai. Bezatlīdzības izmantošanas
nepieciešamība un lietderība ir pamatota no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktā noteiktās Salacgrīvas novada domes funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Nekustamais īpašums Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ir Salacgrīvas novada
pašvaldības nekustamais īpašums, kadastra Nr. 66150010035, kura sastāvā ietilpst zemes gabals ar
kadastra apz. 6615 001 0035 (133205 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 001 0035 001estrādes ēka, 6615 001 0035 002 - palīgēka (tualete), 6615 001 0035 003 - tirdzniecības kiosks,
6615 001 0035 005 - tirdzniecības kiosks, 6615 001 0035 006 - sporta komplekss, 6615 001 0035
007- informatoru ēka, 6615 001 0035 008- sūkņu ēka, 6615 001 0035 009- palīgēka (tualtete), 6615
001 0035 011 – divi tenisa korti.
Nekustamais īpašuma Krasta ielā 44a, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ir Salacgrīvas novada
pašvaldības nekustamais īpašums, kadastra Nr. 6615 005 0125, kura sastāvā ietilpst zemes vienība
ar kadastra apz. 6615 005 0137 (6740 kv.m platībā) un šķūnis – laivu novietne ar kadastra ap. 6615
005 0137 001.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantu,
5.pantu trešo daļu, 5.panta sesto daļu, balsojot PAR- 15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
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Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu (saskaņā ar pielikumu Nr.1) ar Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolu par atļauju bez maksas izmantot Salacgrīvas novada pašvaldības Sporta un
atpūtas kompleksu Zvejnieku parks sporta bāzi Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas realizēšanā.
2. Noteikt pašvaldības kontaktpersonu par sadarbības līguma izpildi: Artūru Aļebastrovu.
3. Atļaut izmantot bez maksas Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai mācību treniņu
programmu īstenošanai un sacensību nodrošināšanai, iepriekš saskaņojot nekustamā īpašuma
izmantošanas grafiku ar pašvaldības kontaktpersonu, šādus pašvaldības nekustamos
īpašumus:
3.1. Pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 4, Salacgrīvā, sporta kompleksa sastāvā
esošo administratīvo ēkas daļu un stadionu, kopējā plātībā 133205m2, t.i., administratīvā ēkā–
trenažieru zāli, ģērbtuves, dušas, WC, sporta stadionā - futbola laukums, vieglatlētikas sektori,
skrejceļš;
3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma Krasta iela 44a, Salacgrīvā, sastāvā esošo airēšanas
bāzi, kopējā platībā 200m2, t.i., airēšanas bāzi, ģērbtuves, WC.
Lēmums Nr.238. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem saskaņā ar
18.06.2014. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.237 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada
domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr.186 „Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens”
pamatkapitālā” (protokols Nr.6; 37.9.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, balsojot PAR15 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
21.maija saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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.
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Lēmums Nr.239. Pielikumi uz 12 lp. un iesniegumi uz 24 lp. pievienoti protokolam.

Informācija
1.Informācija par SIA "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimniecības projektu realizācijas gaitu
Ziņo SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš.

2.Par jahtu laukuma Ostas ielā 4, Salacgrīvā labiekārtošanu
Ziņo deputāts M.Trankalis. Izsakās D.Straubergs, J.Cīrulis, N.Tiesnesis, A.Kirhenšteine,
A.Alsberga, M.Trankalis, S.Eglīte
Deputāti vienojoties, uzdod Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājai I.Cīrulei uz 2014.gada
23.jūlija Attīstības komitejas sēdi sagatavot iepazīšanai iepriekš izstrādāto jahu laukumu
labiekārtošanas projektus, sagatavot priekšlikumu par jahtu laukuma Ostas ielā 4, Salacgrīvā
labiekārtošanas metu konkursa rīkošanu.
Sēdi slēdz plkst. 17:50.
Kārtēja domes sēde – 2014.gada 30.jūlijā plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane
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