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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.1 

 

Salacgrīvā         2015.gada 28.janvārī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” projekta „Ūdensaugu pļaušana Salacā” 

līdzfinansēšanu 

2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

4. Par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos iekļaušanu 

Salacgrīvas novada domes attīstības komisijā 

5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 

„Vālodzes”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

6. Par cirsmu saimniecībās Parka ielā 12 un Parka ielā 14A, Ainažos izsoles rezultātu 

apstiprināšanu   

7. Par cirsmu saimniecībā „GRANTI”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu   

8. Par telpas Dārza ielā 26, Svētciemā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

9. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muižas parks”, Liepupes pagastā 

atsavināšanu  

10. Par apbūvēta zemes gabala Meža ielā 17, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

11. Par nedzīvojamo telpu Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

12. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

13. Par 2005.gada 19.janvāra Nomas līguma Nr. 9 pagarināšanu 

14. Par dzesētavu nodošanu patapinājumā mednieku kolektīviem Salacgrīvas novadā 

15. Par Liepupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra lēmuma Nr.22 atcelšanu 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

17. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei [..] 

19. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

mailto:dome@salacgriva.lv
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20. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu 

21. Par saistošo noteikumu Nr. B–13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata 

un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu 

22. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr. 347 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

24. Par projekta iesniegšanu Kultūras ministrijas konkursam „Par valsts finansējumu Nacionālā 

muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos 

muzejos un privātajās kolekcijās” 

25. Par dalību projektā „The poors and sinners: Heritage of the working people of 19th and 20th 

centuries” („Nabagie un grēcinieki: 19.un 20.gadsimta strādājošo atstātais mantojums”) 

26. Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” 

līdzfinansēšanu 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

28. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

29. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

30. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

31.Papildus darba kārtības jautājumi: 

31.1.Par biedrības „Mēs - Sabiedrībai” projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go 

Global – Go Green”” līdzfinansēšanu 

31.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par  

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris 

Zunde, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode, Dace 

Martinsone  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,  

Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja vietniece, Eduards Ādmīdiņš 

– Salacgrīvas vidusskolas direktors, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars 

Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu 

vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Kaspars 

Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Ieva Zilvere – Salacgrīvas 

muzeja vadītāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, 

Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste  

Uzaicinātās personas: Biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” pārstāvis Jānis Brants, biedrības 

„Makšķernieku klubs „Salackrasti”” valdes priekšsēdētājs Oļegs Sumčenko  

 

Nepiedalās- Normunds Tiesnesis (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 30 

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12  

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 
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Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt 

piedāvāto darba kārtību. 

Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāts M.Trankalis. 

 

1.§ 

Par biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” projekta „Ūdensaugu pļaušana Salacā” 

līdzfinansēšanu 

Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” pārstāvim J.Brantam. 

J.Brants informē par projektā iekļautajām aktivitātēm, tās tiks veiktas saskaņā ar Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumiem. 

Debatēs piedalās - J.Cīrulis, A.Alsberga, I.Balode, A.Rozenšteins, D.Straubergs 

J.Cīrulis aicina biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrību” operatīvi ziņot Salacgrīvas novada domei 

par notiekošajiem pļaušanas darbiem un to pabeigšanu. 

J.Brants apliecina, ka tas tiks darīts. 

O.Sumčenko informē, ka tieši tajā vietā, kur paredzēts realizēt projektu „Ūdensaugu pļaušana 

Salacā” biedrība „Makšķernieku klubs „Salackrasti”” jau 11 gadus izpļauj upi. 

J.Brants norāda, ka līdz šim nebija par to informēts. 

A.Rozenšteins iesaka biedrībai „Makšķernieku klubs „Salackrasti”” pļaušanu veikt pa upi uz augšu 

no tās vietas, kur beidzas projektā paredzētā zona. 

O.Sumčenko apliecina, ka ir iespējams vienoties, lai abas biedrības pļaušanas darbus neveiktu vienā 

vietā. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saskaņā ar valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas 

„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 

saglabāšana" aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” izsludinātajam projektu konkursa 

noteikumiem, biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” izstrādātajam projektam „Ūdensaugu 

pļaušana Salacā” nepieciešams līdzfinansējums 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 32 388.00 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit 

astoņi eiro, 00 centi).  

Izskatījusi biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” (reģ. Nr. 40008171197) valdes locekļa 

Ilmāra Lielmaņa 2015.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/26), pamatojoties uz nolikumu 

„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Projekta „Ūdensaugu pļaušana Salacā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 

15% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 4859.00 (četri tūkstoši astoņi simti 

piecdesmit deviņi eiro, 00 centi).  

 

Lēmums Nr.1. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

20.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta pirmo, otro, trešo daļu, 
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Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711. „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” pirmo nodaļu, otrās nodaļas 2.1 daļu, 

trešo nodaļu, ceturtās nodaļas 4.1 daļu, sesto nodaļu, septīto nodaļu, saskaņā ar 2015.gada 

21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Mainīt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izpildes termiņus un apstiprināt jaunā 

redakcijā lēmuma pielikumu „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process un termiņi” 

(pielikums Nr. 1).  

2. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības periodu noteikt no 2015.gada 

līdz 2038.gadam. 

 

Lēmums Nr.2. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

  

3. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711. 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Salacgrīvas novada 

domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 

uzsākšanu”, 2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. novembra 

lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas 

izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”: 

 

1. Mainīt attīstības programmas izstrādes izpildes termiņus un izteikt jaunā redakcijā lēmuma 

pielikumu „Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi, saskaņā ar lēmuma 

pielikumu.  

2. Salacgrīvas novada attīstības programmas darbības periodu noteikt no 2015.gada līdz 

2020.gadam. 
 

Lēmums Nr.3. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos iekļaušanu 

Salacgrīvas novada domes attīstības komisijā 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece S.Eglīte. 
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Pamatojoties uz 2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Salacgrīvas novada domes attīstības komisijā, kas izveidojama pamatojoties uz 2014.gada 

8.decembra nolikuma „Nolikums par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību” 15.punktu, par 

komisijas priekšsēdētāju iecelt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un par 

komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku 

attīstības jautājumos Jāni Cīruli.  

 

Lēmums Nr.4.  

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 

„Vālodzes”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr. 441 „Par nekustamā 

īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Vālodzes”, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas 

kods [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma „Vālodzes”, kadastra Nr. 6672 007 0504 nosacīto cenu 

Eur 1150 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro), saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Vālodzes”, kadastra Nr. 6672 

007 0504 pārdošanu par nosacīto cenu Eur 1150 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit 

euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..] par iepriekš minētā īpašuma 

pārdošanu. 

2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.5. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par cirsmu saimniecībās Parka ielā 12 un Parka ielā 14A, Ainažos izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22. oktobra lēmumu Nr.361 „Par 

pašvaldības saimniecību Parka ielā 12 un Parka ielā 14A, Ainažos cirsmu izsoles rīkošanu, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 5.decembrī notikušās izsoles un 

Salacgrīvas novada domes īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokoliem Nr. 66, 67 un 68, kā 

arī ņemot vērā 2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 
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Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībās Parka ielā 12 un Parka ielā 14, Ainažos un 

saskaņā ar Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 5.decembra izsoles 

protokoliem Nr. 66, 67 un 68 un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „R Grupa mežs”, reģ. Nr. 

40103731486 par:  

Parka ielā 12, 2.kvartāla nogabala Nr. 1 cirsmas pārdošanu par Eur 1850; 

Parka ielā 12, 2.kvartāla nogabala Nr.3 cirsmas pārdošanu par Eur 415; 

Parka ielā 14A, 1.kvartāla nogabalu Nr.1; 3; 5 un 6 cirsmas pārdošanu par Eur 4590. 

 

Lēmums Nr.6.  

 

 

7. § 

Par cirsmu saimniecībā „GRANTI”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22. oktobra lēmumu Nr.362 „Par 

pašvaldības saimniecības „GRANTI”, Ainažu pagastā, cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 5.decembrī notikušās izsoles un Salacgrīvas novada 

domes īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokoliem Nr. 69, 70 un 71, kā arī ņemot vērā 

2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Granti”, Ainažu pagastā un saskaņā ar 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2014.gada 5.decembra izsoles protokoliem Nr. 69, 

70 un 71, noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. Nr. 46601007507 par:  

2.kvartāla nogabala Nr. 5 cirsmas pārdošanu par Eur 6040; 

2.kvartāla nogabala Nr.4 cirsmas pārdošanu par Eur 140; 

2.kvartāla nogabala Nr.1 un 3 cirsmas pārdošanu par Eur 285. 

 

Lēmums Nr.7.  

 

 

8. § 

Par telpas Dārza ielā 26, Svētciemā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

1.Nekustamais īpašums Dārza ielā 26, Svētciemā, kadastra Nr. 6672 007 0104, reģistrēts uz 

Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1051. 

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija 

MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, saskaņā ar 2015.gada 

21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Rīkot nekustamā īpašuma Dārza ielā 26, Svētciemā, bērnudārza ēkas telpas pirmajā stāvā Nr.12 

ar kopējo platību 26,2 kv.m, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

2.2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai Nr.12 ar kopējo platību 26,2 kv.m vienam 

mēnesim –EUR 34,88. 

2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā atsevišķi par patērēto elektroenerģiju, 

par saviem līdzekļiem uzstādot starp skaitītāju, par ūdeni, uzstādot skaitītāju un komunālajiem 

pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

2.4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

2.5. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.8. Pielikumi uz 7 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muižas parks”, Liepupes pagastā 

atsavināšanu 

A.Alsberga informē, ka ceļu, kas sadala īpašumu „Muižas parks”, izmanto trīs māju iedzīvotāji. 

Izstrādātajā detālplānojumā šis ceļš ir iezīmēts, citos plānos nav. Viņa jautā, vai pērējiem 

iedzīvotājiem būs iespējams izmantot ceļu, ja īpašums „Muižas parks” vairs nepiederēs 

pašvaldībai?  

A.Ilgavīzis informē, ka izstrādātajā detālplānojumā ceļš ir paredzēts. Robežu plānā šis ceļš kā 

koplietošanas ceļš nav atzīmēts. 

I.Cīrule informē – Ja ir apstiprināts teritorijas detālplānojums, kurā paredzēts ceļš, tad tam tur ir 

jābūt, neatkarīgi no tā, kas ir robežu plānā. 

J.Cīrulis – Attīstības jautājumu komitejas sēdē šāda problēma netika konstatēta. Ierosina atlikt 

jautājumu, atkārtoti virzīt izskatīšanai komitejās.  

Citu priekšlikumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina balsot par deputāta J.Cīruļa priekšlikumu. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 

2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēdēs.  

 

Lēmums Nr.9. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par apbūvēta zemes gabala Meža ielā 17, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

[..] 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 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” 5.punktu, saskaņā ar 2015.gada 

21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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2.1.Iznomāt uz 12 gadiem [..] pašvaldības piederošā zemes gabala Meža ielā 17, Salacgrīvā, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 005 0135 1711 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.1, noslēdzot 

zemes nomas līgumu ar [..] par iepriekš minētā zemes gabala nomu. 

2.2.Zemes gabals iznomāts ar mērķi individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.  

2.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne zemāku kā Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par 

neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktā 

noteikto minimālo nomas maksu. 

2.4.Papildus 2.4. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.10. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesas lēmuma 

noraksta kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par nedzīvojamo telpu Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

1. Izskatot biedrības „Mēs Korģenei”, reģ. Nr. 40008140708, valdes locekles Gunitas Bisnieces 

2014.gada 12. janvāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/15) par pašvaldības telpu Zītaru ielā 2, Korģenē 

iznomāšanu biedrībai, lai tā varētu piedalīties ELFLA projektu konkursā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” , 

iesniedzot  projektu „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu”, tika konstatēts: 

1.1. Pašvaldības īpašums Zītaru ielā 2, Korģenē, kadastra Nr. 6672 005 0216, kas sastāv no zemes 

gabala 2,1353 ha platībā uz kura atrodas skolas ēka ar kopējo platību 1221,90 kv.m uz pašvaldības 

vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000247869, telpas otrajā 

stāvā  Nr. 49, 50, 51 , 52 un 53 ir brīvas – neiznomātas. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība sniedz 

nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Iznomāt biedrībai „Mēs Korģenei”, reģ. Nr. 40008140708, Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Zītaru ielā 2, Korģenē nedzīvojamās telpas otrajā stāvā Nr. 49-

23,8kv.m platībā, Nr.50-27,4 kv.m platībā, Nr. 51-42,5kv.m platībā, Nr.52-6,4kv.m platībā, Nr. 53-

6,2 kv.m platībā, ar kopējo platību 106,30 kv.m. 

2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru 

gadu” realizēšanai un darbībai. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 7 (septiņi) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu Eur 139,01 mēnesī. 

2.5. Papildus noteiktai nomas maksai nomnieks maksā atsevišķi par patērēto elektroenerģiju, par 

saviem līdzekļiem uzstādot starp skaitītāju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar 

attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 
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2.6. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā nodot tās nomniekam ar pieņemšanas nodošanas 

aktu dienā, kad tiek sākta projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” realizācija, tas 

ir 2015.gada 1.martā. 

 

Lēmums Nr.11. Nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo D.Straubergs) 

[..] 

 

Lēmums Nr.12. Iesniegums uz 1 lp., pārbaudes akts uz 1 lp. un izdruka no laikraksta „Auseklis” uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par 2005.gada 19.janvāra Nomas līguma Nr. 9 pagarināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

Pagarināt līdz 2015.gada 30.aprīlim ar [..] 2005.gada 19.janvārī noslēgto Nomas līgumu 

Nr.9 par Salacgrīvas novada domei piederošā apkures punkta Pērnavas ielā 54 nomu.  

 

Lēmums Nr.13.  

 

 

14. § 

Par dzesētavu nodošanu patapinājumā mednieku kolektīviem Salacgrīvas novadā 

(ziņo S.Kacara, D.Straubergs, K.Ķemers) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības „Liepupes mednieku biedrība” (Reģ. Nr. 

50008014621, juridiskā adrese: Dunte, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads), pilnvarotā pārstāvja 

Gunta Ozola iesniegumu, biedrības „Mednieku klubs „Kursīši” (Reģ. Nr. 50008014871, juridiskā 

adrese: Rīga, Brīvības gatve 234), valdes priekšsēdētāja Guntara Meldera iesniegumu, mednieku 

kluba „Mežgaiļi” (Reģ. Nr. 40008014808, juridiskā adrese: „Silupītes”, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads) vadītāja Normunda Tīklenieka iesniegumu, biedrības mednieku klubs „Plūme” 

(Reģ. Nr.40008014988, juridiskā adrese: „Plūmes”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) valdes 

locekļa Viļa Pūteļa iesniegumu,  Mednieku kolektīvs „Vāverītes” Reģ. Nr. 40008015095, juridiskā 

adrese: Salacgrīvas novads, Ainaži, Brīvības iela 10; valdes priekšsēdētāja Jāņa Spriča iesniegumu, 

par Salacgrīvas novada pašvaldības dzesētavu nodošanu bezatlīdzības lietošanā medību produkcijas 

uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai 

nepieciešamajiem paraugiem.  

Ar Latvijas Pašvaldību savienības 24.07.2014. vēstuli Nr.0720142162/A1524 Salacgrīvas 

novada pašvaldība tika informēta, ka Latvijas Pašvaldību savienība ir saņēmusi Zemkopības 

ministrijas (ZM) Meža departamenta direktors Arvīda Ozola parakstītu vēstuli, kurā tiek lūgts 
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pašvaldībām izvērtēt ZM sagatavoto projektu Āfrikas cūku mēra apkarošanas profilaktiskajiem 

pasākumiem, kurus paredzēts finansēt no a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojuma 

Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 01.08.2014. rīkojumu 

Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu” 

(turpmāk – Rīkojums Nr.129), administrē pasākumu „Atbalsts novadu pašvaldībām dzesētavu 

iegādei”. Salacgrīvas pašvaldība arī iesniedza Lauku atbalsta dienestam iesniegumu par finanšu 

līdzekļu pieprasīšanu Rīkojuma Nr.129 ietvaros. Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvā 

teritoriālā platība ir 637,12 km
2 

, līdz ar to Salacgrīvas novada pašvaldībai piešķirtais kopējais 

atbalsta apjoms sastāda 9 832,35 EUR, kuru pašvaldība ir izlietojusi dzesētavu iegādei mežacūku 

liemeņu uzglabāšanai. 
Iepriekš minētie mednieku kolektīvi ir apņēmušies dzesētavas izmantot mežacūku liemeņu 

uzglabāšanai, līdz pilnu analīžu rezultātu saņemšanai, lai pilnībā nodrošinātu cūku mēra 

ierobežošanu Salacgrīvas novada teritorijā. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot pašvaldības nekustamo vai 

kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem pašvaldības dome, 

ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi un pamatojoties uz minēto lēmumu 

par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu (vienošanos). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta ceturto daļu un sesto daļu, kā arī ņemot vērā 2015.gada 

21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot patapinājumā dzesētavu LAB Sani, divdurvju, 1400 litri, biedrībai „Liepupes 

mednieku biedrība” (Reģ. Nr. 50008014621, juridiskā adrese: Dunte, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads). 

2. Nodot Patapinājumā dzesētavu LAB Sani, divdurvju, 1400 litri, biedrībai „Mednieku klubs 

„Kursīši” (Reģ. Nr. 50008014871, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 234). 

3. Nodot patapinājumā dzesētavu LAB Sani, divdurvju, 1400 litri, biedrībai mednieku klubs 

„Plūme” (Reģ. Nr.40008014988, juridiskā adrese: „Plūmes”, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads). 

4. Nodod patapinājumā dzesētavu GKv 6410, Mednieku kolektīvam „Vāverītes” (Reģ. Nr. 

40008015095, juridiskā adrese: Brīvības iela -10, Ainaži, Salacgrīvass novads)  

5. Nodod patapinājumā dzesētavu GKv 6410, mednieku klubam „Mežgaiļi” (Reģ. Nr. 

40008014808, juridiskā adrese: „Silupītes”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads). 

6. Dzesētavas nodot patapinājumā uz 5 (pieciem) gadiem. 

7. Biedrībām, kurām nodotas dzesētavas bezatlīdzības lietošanā ir pienākums nodrošināt to 

uzturēšanu un segt ar to saistītos izdevumus.  

8. Patapinājuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka Salacgrīvas novada domei ir tiesības vienpusēji 

lauzt līgumu, ja kāds no mednieku kolektīviem neizmanto atbilstoši patapinājuma līgumā 

paredzētajam mērķim. 

 

Lēmums Nr.14.  

 

15. § 

Par Liepupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra lēmuma Nr.22 atcelšanu 

(ziņo G.Paegle) 

[..] 

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī 2015.gada 21.janvāra Attīstības komitejas atzinumu un 

pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.pantu, kas nosaka, ka 
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kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus 

vienā nekustamā īpašuma objektā, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atcelt Liepupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra lēmumu Nr.22 (25.§) “Par 

2.zemes vienības ar kadastra numuru [..] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [..](kadastra 

numurs [..]) Liepupes pagasts, Limbažu rajons un nosaukuma apstiprināšanu”. 

2. Iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) 

sastāvā un mainīt zemes vienībai nosaukumu [..]. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
 

Lēmums Nr.15. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Metrum”, reģ. Nr.40103802608, 2014.gada 15.decembra iesniegumu, reģ. 

Nr. 3-16.1/740, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanai, un 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 2015.gada 21.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,9 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..], ēkām un zemei adresi [..], un zemes 

gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 5,9 ha platībā; 

2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 9,1 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt sekojošu 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 9,1 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.16. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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17. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

 

1.Izskatot SIA “Metrum”, reģ. Nr. 40103802608, 2015.gada 9.janvāra iesniegumu 

Nr.17/a/40-2014, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015.gada 13.janvārī ar reģ. Nr. 3-

16.1/16, par nepieciešamību veikt grozījumus apstiprinātajā zemes ierīcības projektā nekustamajam 

īpašumam [..], kadastra Nr.[..], Salacgrīvas novada dome konstatē, ka 

1.1.Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam [..], kadastra Nr.[..], ir apstiprināts ar 

Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumu Nr.358 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas 

novada teritorijā”. 

1.2.Ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.novembra lēmumu Nr.396 “Par grozījumu 

Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas 

novada teritorijā” ir veikti grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā 

Nr.358. 

1.3.Saskaņā ar SIA “Metrum” sniegto informāciju zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas laikā ir 

konstatēta piebraucamā ceļa piederības neatbilstība iepriekšējiem datiem, kas maina piekļuves 

iespējas projektētajiem zemes gabaliem, un kas ir par pamatu zemes ierīcības projektā veicamajām 

korekcijām attiecībā uz piebraucamā ceļa daļu un SIA “Metrum” izstrādātajiem grozījumiem zemes 

ierīcības projekta paskaidrojuma rakstā un grafiskajā daļā. 

2.Saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

2.1.Izteikt sekojošā redakcijā Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.358 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 2.2.punktu: 

 

“2.2. 2.zemes vienībai (jaunizveidotajai) ar platību 7,3 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Ozolāji” un zemes gabalam noteikt sekojošu 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,3 ha platībā”. 

2.2.Apstiprināt SIA “Metrum” izstrādātos grozījumus zemes ierīcības projekta, kas apstiprināts  ar 

Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumu Nr.358 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas 

novada teritorijā”, nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], paskaidrojuma rakstā (pielikums Nr.1) 

un grafiskajā daļā (pielikums Nr.2). 

2.3.Atcelt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.novembra lēmumu Nr.396 “Par grozījumu 

Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumā Nr.358 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas 

novada teritorijā”. 

 

 

Lēmums Nr.17. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

1.5. LR Ministru kabineta 30.04.2013.noteikumu “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā 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, bet šis nosacījums neattiecas uz (65.1.p.) zemes vienībām, kas 

nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai. 

1.6. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. 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. 

1.7. 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 2015.gada 21.janvāra 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošo 1.zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..]., kad. Nr. [..], 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.18. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

19. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2015.gada 

14.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/9), sociālā dienesta vadītājas A.Holmas 2015.gada 15.janvāra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/16) un [..] 2015.gada 7.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/12), atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 
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Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, J.Cīrulis balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 

”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

1. No  pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt sekojošu 

ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns  

  E-95,A-98 

Ziemā Vasarā 
AUDI A6 [..] Patapināta novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam 

attīstības jautājumos (Jānis 

Cīrulis) 

11 

13.7* 

10 

12.5* 

* Transporta līdzeklis izmanto auto gāzi 

 

2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar sekojošu 

ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns E-95, 

autogāze 

Ziemā Vasarā 
AUDI A6 [..] Patapināta novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam 

attīstības jautājumos (Jānis 

Cīrulis) 

10,7 

11,8* 

1.1** 

9,7 

10,7* 

1.3** 

* Transporta līdzeklis izmanto auto gāzi 

** Transporta līdzeklis darbojoties ar auto gāzi - iedarbinot un uzsildot patērē benzīnu (uz katriem  nobrauktiem100 km 

ar auto gāzi) 

 

3. Papildināt lēmumu ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā: 

„5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt rīkojumu par degvielas patēriņa limita 

noteikšanu Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos. 

6. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku vispārīgos jautājumos 

parakstīt rīkojumu par degvielas patēriņa limita noteikšanu Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājam.” 

  7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā 

piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” nosacījumiem valsts budžeta finansēto 

asistentu pakalpojumu nodrošināšanai asistentiem, kas atbilstoši noslēgtajam uzņēmuma līgumam 

(par asistenta pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā) sniedz pakalpojumu 

personai, izmantojot personīgo transportu, noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu „Autotransporta degvielas patēriņa norma-  

valsta budžeta finansēto asistentu pakalpojuma nodrošināšanai (litri uz 100 km)”. 

8. Sociālā dienesta vadītājam nodrošināt šī lēmuma pielikumā „Autotransporta degvielas 

patēriņa norma- valsta budžeta finansēto asistentu pakalpojuma nodrošināšanai (litri uz 100 km)” 

noteiktā autotransporta izmantošanas dokumentu noformēšanu un iesniegšanu Salacgrīvas novada 

domē atbilstoši Salacgrīvas novada domes noteiktai dokumentu aprites kārtībai.” 

 

 

Lēmums Nr.19. Pielikums uz 1 lp., informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD datiem 

uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 
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20. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu 

(izsakās D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” 

nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu 

Nr.410 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr. 10; 16.§). 

 

Lēmums Nr.20. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un 

speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada 

pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 

noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu 

pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.21. Pielikums uz 27 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā 
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Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas 

novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas 

un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, lēmumu “Par valsts budžetu 2015.gadam”pielikumiem 

Nr.6, Nr.7, Nr.9, saskaņā ar 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2015.gada 

1.janvāra līdz 31.augustam EUR 611800, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 76952, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu 

izglītības pedagogu darba samaksai no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 21928, saskaņā 

ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai 

no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 22437, saskaņā ar interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas 

apstiprinātajiem projektiem, saskaņā ar pielikumiem Nr.4 un Nr.5. 

5. Izglītības iestāžu vadītāji ir tiesīgi kopējās piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros mainīt 

finansējumu, likumā “Par valsts budžetu 2015.gadam” pielikumos Nr.6, Nr.7, Nr.9 paredzētās 

piemaksas pedagogiem par 3., 4., 5. kvalitātes pakāpēm. 

6. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr. 

316 „Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm” 

(protokols Nr.8; 39.2.§) un Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumu Nr.349 

„Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20. augusta Nr.316 “Par valsts 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”” (protokols Nr.9; 

30.1. §). 

7.Lēmums piemērojams ar 01.01.2015. 

 

Lēmums Nr.22. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

23. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr. 347 „Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

(ziņo A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt 

šādus grozījumus 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr.347 „Par Salacgrīvas novada domes 

izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”: 
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1. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto 

direktora tarifikācijas sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu 

jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.2. 

3. Lēmums piemērojams ar 01.01.2015. 

 

Lēmums Nr.23. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par projekta iesniegšanu Kultūras ministrijas konkursam „Par valsts finansējumu Nacionālā 

muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos 

muzejos un privātajās kolekcijās” 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Iesniegt Kultūras ministrijas konkursam projekta „Mākslas darbu kolekcijas glabāšanas 

apstākļu uzlabošana Salacgrīvas muzeja krātuvē” pieteikumu par kopējo summu EUR 

2865 (divi tūkstoši sešdesmit pieci eiro). 

2. Salacgrīvas pašvaldības finansējuma daļa ir EUR 573 (pieci simti septiņdesmit trīs eiro), bet 

Kultūras ministrijas finansējums EUR 2292 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro). 

 

Lēmums Nr.24. Projekta apraksts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

25. § 

Par dalību projektā „The poors and sinners: Heritage of the working people of 19th and 20th 

centuries” („Nabagie un grēcinieki: 19.un 20.gadsimta strādājošo atstātais mantojums”) 

(ziņo I.Zilvere, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 21.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Piedalīties Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmai sagatavotajā 

projektā „„The poors and sinners: Heritage of the working people of 19th and 20th 

centuries” („Nabagie un grēcinieki: 19.un 20.gadsimta strādājošo atstātais mantojums”). 

2. Kopējā projekta izmaksas EUR 1 275 575.00 (viens miljons divi simti septiņdesmit pieci 

tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi), tai skaitā Centrālās Baltijas jūras 

reģiona programmas finansējums EUR 1 084 238.00 (viens miljons astoņdesmit četri 

tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi eiro, 00 centi) jeb 85% no kopējām projekta izmaksām 

un pašvaldības līdzfinansējums EUR 191 337,00 (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis 

trīs simti trīsdesmit septiņi eiro, 00 centi) jeb 15% no kopējām projekta izmaksām.  

 

Lēmums Nr.25. Projekta apraksts uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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26. § 

Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu 

konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" nosacījumiem projektam „Aktivitātes veselības 

nostiprināšanai cauru gadu” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 2883.00 (divi tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit trīs eiro, 00 centi).  

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr. 40008140708) valdes locekles Gunitas 

Bisnieces 2015.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/25), pamatojoties uz nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2015.gada 19.janvāra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” realizācijas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 288.30 

(divi simti astoņdesmit astoņi eiro, 30 centi).  

 

Lēmums Nr.26. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, D.Lejniece; debatēs piedalās J.Cīrulis, A.Alsberga, D.Straubergs, A.Zunde, 

L.Jokste, D.Martinsone; izsakās A.Ilgavīzis) 

Sēdes vadītājs aicina izteikt priekšlikumus par sagatavoto lēmumprojektu. 

Priekšlikumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

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. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Salacgrīvas 

novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu, saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra Attīstības 

un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 
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Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1.Rīkot nekustamā īpašuma Liepupes pagastā „Burinieki”, kadastra Nr. 6660 007 0042 (pielikums 

Nr.1), nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2.2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2.3.Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu īpašumam vienam mēnesim – Eur 29,68 (divdesmit 

deviņi euro 68 centi), ko veido zemes nomas maks 5,93 eur mēnesī un ēkas nomas maksa 23,75 eur 

mēnesī. 

2.4.Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

2.5.Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

2.6.Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.27. Pielikumi uz 8 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina izpilddirektoru K.Ķemeru īpaši reklamēt nekustamā īpašuma 

„Burinieki”, Liepupes pagastā izsoli.  

 

 

Plkst.16:35 no domes sēdes aiziet deputāte Skaidrīte Eglīte. 

 

 

28. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

(ziņo I.Jēkabsone; debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis) 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/627), kas 

2015.gada 8.janvārī papildināts ar pielikumu (reģ.Nr.3-16.2/5), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Dace Martinsone balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 12130 euro (divpadsmit 

tūkstoši viens simts trīsdesmit euro). 

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam. 

3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības 

aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos 

finansējuma saņēmēja pienākumus.. 
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4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 4.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.28. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes 

priekšsēdētāja I.Veides 2014.gada 21.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 595), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar 8616 euro (astoņi tūkstoši seši simti 

sešpadsmit euro). 

2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.29. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2014.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/622), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 

8.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt 9505 euro (deviņi tūkstoši pieci simti pieci euro) Salacgrīvas novada pensionāru 

biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas dienās. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.31. Iesniegums uz 13 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

31.1. § 

Par biedrības „Mēs - Sabiedrībai” projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go 

Global – Go Green”” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar projektu konkursa valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem” nosacījumiem, biedrības „Mēs - Sabiedrībai” izstrādātajam projektam 

„Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”” nepieciešams līdzfinansējums 

25% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 9837.31 (deviņi 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, 31 cents). 

Izskatījusi biedrības „Mēs - Sabiedrībai” (reģ.Nr.40008190022) valdes priekšsēdētājas Ilzes 

Jēkabsones un Starptautiskās jauniešu vides un angļu valodas nometnes „Go global – Go green” 

vadītājas Lauras Tiesneses 2015.gada 23.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/44) un tā grozījumus 

(reģ.Nr.3-16.2/59), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”” realizācijas 

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 

2459.31 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro, 31 cents). 

 

 

Lēmums Nr.31. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31.2. § 

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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

 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.; lēmums Nr.234 no 18.06.2014.; lēmums Nr.312 no 

20.08.2014.; lēmums Nr. 450 no 17.02.2014.): 

 

1. Pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

sadaļu Korģenes feldšeru vecmāšu punkts 1.ierakstu jaunā redakcijā: 
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  Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis Piezīmes 

1 Feldšeris - 0.5  € 269.49   5.1. IA  

Slodzes apmēru nosaka, 
ņemot vērā 19.12.2006. MK 
noteikumu Nr.1046 "Veselības 
aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība" 
15.pielikuma 12.

3 
punkta 

nosacījumus 

 

 2. Lēmums piemērojams ar 2015.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.32.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       (personiskais paraksts)29.01.2015. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

 

Sēdes protokolētāja                          (personiskais paraksts)_29.01.2015. 

        Inita Hartmane 


