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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.5 

 

Salacgrīvā         2015.gada 22.aprīlī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

4. Par Salacgrīvas novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

5. Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas 

lašu kauss 2015” nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 

7. Par finansiālu atbalstu senioru kora „Salaca” koncerta braucienam uz Lietuvu no 

2015.gada 16.jūnija līdz 18.jūnijam 

8. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumam „Burinieki”, 

Liepupes pagastā 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Sporta ielā 4, telpas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai  

10. Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada lēmumu Nr.41 un Nr.98  atcelšanu 

11. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumā Nr.673 „Par 

zemes gabalu Salacgrīvas novadā piekritību” 

12. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam 

zemes gabalam „Tērces”, Liepupes pagastā 

13. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam 

zemes gabalam „Zīlītes”, Liepupes pagastā 

14. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes gabalam 

„Ābeļdārza kūts”, Liepupes pagastā 

15. Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu lauksaimnieciskai 

izmantošanai  

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā apakšnomas 

līguma slēgšanu 

17. Par pašvaldības zemes gabala daļas Tērces ielā 10, Salacgrīvā 2013.gada 4.novembra 

zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/239 pārjaunojumu  
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18. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu 

20. Par pašvaldībai piederošo telpu Zītaru ielā 2, Korģenē nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

21. Par SIA „Winder” vēja elektrostacijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 

pārskata apstiprināšanu 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

25. Par dāvinājuma pieņemšanu 

26. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

27. Par finansiālu atbalstu ukraiņu bērnu delegācijas uzņemšanai 

28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 471 „Par 

Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu 

apstiprināšanu” 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumā Nr. 115 „Par 

finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības 

nostiprināšanai cauru gadu” realizēšanai” 

30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr. 29 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

31. Papildus darba kārtības jautājumi: 

31.1.Par šķeldotāja pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

31.2.Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītāja pienākumu 

        izpildītāja iecelšanu 

31.3.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 

       „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 

       2015.gadā” 

31.4.Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmuma Nr. 80 „Par 

        Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes 

        Bibliotēkas reorganizāciju” atcelšanu un Salacgrīvas novada bibliotēku turpmāko 

        darbību 

31.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 

        „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu  

        sarakstu„ 

31.6.Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu ielu seguma atjaunošanai Ainažu 

        pilsētā 

31.7.Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Liepupe 31", Liepupē, Liepupes pagastā 

        renovāciju 

32. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

18.marta saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

33. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma 

vidējā termiņa programmas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 
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Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona 

Balode, Dace Martinsone, Gints Šmits  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas 

novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, 

Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku 

un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta 

vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja  

 

Nepiedalās- Māris Trankalis (personiski iemesli)  

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 32 

jautājumiem un 7 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba 

kārtību. 

 

Plkst.15:02 uz domes sēdi ierodas deputāti Lija Jokste, Skaidrīte Eglīte, Gints Šmits. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo A.Holma, D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 30.03.2010. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

19.4. apakšpunktu, 2015.gada 13.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 

15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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.1 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā ”, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.130. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

(ziņo A.Holma) 

 

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo un ceturto 

daļu un 2015.gada 13.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 15.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 
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Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas 

novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

Lēmums Nr.131. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst.15:10 uz domes sēdi ierodas deputāts Jānis Cīrulis. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo A.Holma; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās A.Holma) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 2015.gada 

13.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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.3 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā”, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

Lēmums Nr.132. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un pamatojoties uz 2015.gada 15.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2009.gada 6.maija Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

domes lēmumu Nr.235 (protokols Nr.8; 4.§) apstiprināto Salacgrīvas pilsētas ar lauku 

teritoriju apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu.  

 

Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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5. § 

Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas 

lašu kauss 2015” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.26 „Nolikums „Par licencēto 

makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS 

„SALACA I”)”, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri 

„Salacgrīvas laša kausa 2015” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atbildīgie par sacensību organizēšanu Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta 

centra vadītāja Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.  

 

Lēmums Nr.134. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. panta otro un astoto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.135. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par finansiālu atbalstu senioru kora „Salaca” koncerta braucienam uz Lietuvu no 2015.gada 

16.jūnija līdz 18.jūnijam 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada senioru kora „Salaca” diriģentes Artas Zundes 2015. gada 

10.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/107) par to, ka senioru koris „Salaca” vēlas doties 

koncertbraucienā uz Lietuvu organizējot koncertu Nidas baznīcā, lai vairotu kolektīva 

koncertpieredzi un stiprinātu kolektīvu, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti 

Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013.), 

Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 2015.gada 10.aprīļa saskaņojumu (reģ. Nr. 3-

16.2/108), saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, 
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pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt EUR 900 (deviņi simti euro) senjoru kora „Salaca” koncertbraucienam uz Lietuvu 

no 2015.gada 16.jūnija līdz 18.jūnijam. 

2. Salacgrīvas novada senioru korim „Salaca” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos. 

 

Lēmums Nr.136. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

8. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumam „Burinieki”, 

Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28. janvāra lēmumu Nr.27 „Par 

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

izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2015.gada 26.marta Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7 un to, ka [..], personas kods [..], 

izsolē nosolījis augstāko cenu nomas maksai mēnesī EUR 122,68 un saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2015.gada 26.martā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Burinieki”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2015.gada 26.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7, slēgt īpašuma „Burinieki”, kadastra Nr. 6660 007 

0042 nomas līgumu ar [..] personas kods [..], nosakot nomas maksu mēnesī  EUR 122,68. 

3. Īpašums tiek iznomāts ar mērķi – lauku tūrisms un komerciālās zvejas nodrošināšana. 

4. Noteikt nomas termiņu 12 (divpadsmit) gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.137.  

 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Sporta ielā 4, telpas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (Reģ. 

Nr. 4371902197) 12.03.2015. iesniegumu Nr. 1-14/94 „Par telpu bezatlīdzības izmantošanu” ar 

lūgumu sporta skolai nodot bezatlīdzības lietošanā telpu sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku 

parks” administratīvajā ēkā sporta treneru metodiskā kabineta ierīkošanai.  

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 
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Salacgrīvas novada sporta skola”. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola ir pašvaldību 

dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.  

Nekustamais īpašums Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības nekustamais īpašums, kadastra Nr. 6615 001 0035, kura sastāvā ietilpst zemes gabals ar 

kadastra apz. 6615 001 0035 (133205 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 001 0035 001- 

estrādes 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 (tualete), 6615 

001 0035 011 – divi tenisa korti. 

Lai nodrošinātu sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

realizēšanu ir lietderīgi atļaut izmantot pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novada, sastāvā esošās ēkas telpu nodot Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 

sporta treneru metodiskā kabineta ierīkošanai. 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 

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, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (Reģ. Nr. 

4371902197, juridiskā adrese: Parka iela 36, Limbaži) pašvaldības nekustamā īpašuma 

Sporta ielā 4, Salacgrīvā, sastāvā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 6615 001 0035 001) 

telpu Nr. 37  11m
2 

platībā.  

2. Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

treneru metodiskā kabineta ierīkošanai. 

3. Telpas nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4. Telpas tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem. 

5. Gadījumā, ja Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola izmanto nodotās telpas šajā 

lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas 

objektīva nepieciešamība telpas lietot savām vajadzībām, telpas var atprasīt. 

 

Lēmums Nr.138. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada lēmumu Nr.41 un Nr.98  atcelšanu 

 

Ņemot vērā to, ka 2015.gada 18.februārī pieņemts Salacgrīvas novada domes lēmums  Nr. 

41 „Par  īres tiesību piešķiršanu Priežu ielā 4, Salacgrīvā” (protokols Nr.2; 9.§) un 2015.gada 

18.martā pieņemts lēmums Nr.98 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu 

iela 4, Salacgrīvā atsavināšanu” (protokols Nr.4; 8.§), saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

1. Atcelt 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.41 ”Par īres tiesību piešķiršanu Priežu ielā 4, 

Salacgrīvā” (protokols Nr.2; 9.§). 
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2. Atcelt 2015.gada 18.martā lēmumu Nr.98 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Priežu iela 4, Salacgrīvā atsavināšanu” (protokols Nr.4; 8.§). 

 

Lēmums Nr.139.  

 

 

11. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumā Nr.673 „Par zemes 

gabalu Salacgrīvas novadā piekritību” 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdes 

atzinumu un pamatojoties uz „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ grozīt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 29.decembra 

lēmuma Nr. 673 „Par zemes gabalu Salacgrīvas novadā piekritību” 8.punktu un izteikt to šādā 

redakcijā:  

„8. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, „Tērces” 0,3170 ha 

platībā ar kadastra Nr.6660 006 0123 un kadastra apzīmējumu 6660 006 0123 par Salacgrīvas 

novada domei piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē ar kadastrālo vērtību EUR 

1923.” 

 

Lēmums Nr.140.  

 

12. § 

Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes 

gabalam „Tērces”, Liepupes pagastā 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], personas kods [..] pilnvarotās personas [..], personas kods 

[..] iesniegumus par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Tērces”, 

Liepupes pagastā, konstatēja: 

1.1. [..] pilnvarotā personas [..] (pilnvara 2014.gada 28.jūlijā) iesniegumā (saņemts 2015.gada 7. 

aprīlī Salacgrīvas novada domē, reģ. Nr.3-16.2/227) lūdz piešķirt zemes nomas tiesības Liepupes 

pagastā, uz [..] pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Tērces”, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 

0123 (0,3170 ha platībā), kur personai zemes lietošanas tiesības piešķirtas ar 1997.gada 28.jūnija 

Liepupes pagasta lēmumu Nr. 6.  

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, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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, „Tērces” ar zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0123 (0,3170 ha 

platībā) 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 
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vērtības. 

2.2. Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas 

tiesības. 

2.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.141. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

13. § 

Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes 

gabalam „Zīlītes”, Liepupes pagastā 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], personas kods [..] pilnvarotās personas [..], personas kods 

[..] iesniegumus par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Zīlītes”, 

Tūjā, Liepupes pagastā, konstatēja: 

1.1. [..], personas kods [..] pilnvarotā personas [..], personas kods [..] (speciālpilnvara 2013.gada 

4.jūnijā) iesniegumā (saņemts 2015.gada 23.martā Nekustamā īpašuma nodaļā, reģ. Nr.7-14/29) 

lūdz piešķirt zemes nomas tiesības Liepupes pagastā, Tūjā uz [..] pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 

„Zīlītes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0256, (1,1038 ha platībā), kur personai zemes 

lietošanas tiesības atsavinātas ar 2012.gada 26.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 

456, punkts Nr.4. 

1.2. Ar 2010.gada 17.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 619 punkts 2.164 adrese 

zemes vienībai ar kadastra apz. 6660 003 0256 mainīta no „Zīlītes” uz adresi „Meža iela 4”, Tūja, 

Liepupes pagasts. 

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 2015.gada 15.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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, Tūjā ar nosaukumu „Zīlītes”, adreses Meža iela 4,  kadastra apz. 6660 003 0256 (0,1038 ha 

platībā) nomu, saskaņā ar pielikumā Nr.1 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. 

2.2.Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas 

tiesības. 

2.3.Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.142. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

14. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes gabalam 

„Ābeļdārza kūts”, Liepupes pagastā 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot saņemto iesniegumu  par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz 

pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, konstatēja: 
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1.1. [..], personas kods [..], lūdz piešķirt zemes nomas tiesības Liepupes pagastā uz viņam pastāvīgā 

lietošanā bijušo zemi „Ābeļdārza kūts”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0388 (0,21 ha 

platībā), iesniegums saņemts 2015.gada 20.martā, reģ. Nr.3-16.2/195. 

1.2. [..] zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī un tas noteikts 2015.gada 

20.marta Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumā Nr. 7-18/56, zemes 

vienība uzņemta domes bilancē. 

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 2015.gada 15.aprīļa 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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, „Ābeļdārza kūts”, kadastra apz. 6660 009 0388 (0,21 ha platībā) 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. 

2.2. Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas 

tiesības. 

2.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.143. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 

 

1.Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda, 

pašvaldībā saņemti iesniegumi ar vēlmi iznomāt sekojošas rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības (ZV): 

1.1.ZV kadastra apz. 6672 007 0256 (1100 kv.m platībā), pielikums Nr.1; 

1.2.ZV kadastra apz. 6672 007 0355 (2400 kv.m platībā), pielikums Nr.2; 

1.3.ZV kadastra apz. 6672 007 0318 (3000 kv.m platībā); pielikums Nr.3; 

1.4.ZV kadastra apz. 6672 007 0335 (3690 kv.m platībā); pielikums Nr.2; 

1.5.ZV kadastra apz. 6660 002 0042 (95 000 kv.m  platībā); pielikums Nr.4; 

1.6.ZV kadastra apz. 6660 002 0044 (70 000 kv.m platībā); pielikums Nr.5; 

1.7.ZV kadastra apz. 6615 006 0093 (151168 kv.m platībā); pielikums Nr.6. 

 

2.Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, 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”, 

3.punktu, ņemot vērā 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 
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Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

2.1.Saskaņā ar 2015.gada 24.februārī Salacgrīvas novada domē saņemto z/s „Robežnieki” īpašnieka 

[..] iesniegumu reģ. Nr. 3-16.1/115, iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem z/s „Robežnieki”, reģ. Nr. 

46601012086 sekojošus zemes gabalus, kas ieskaitīti rezerves zemes fondā: 

2.1.1.ZV kadastra apz. 6672 007 0256 (1100 kv.m platībā), pielikums Nr.1; 

2.1.2.ZV kadastra apz. 6672 007 0355 (2400 kv.m platībā), pielikums Nr.2; 

2.1.3.ZV kadastra apz. 6672 007 0318 (3000 kv.m platībā), pielikums Nr.;3 

2.1.4.ZV kadastra apz. 6672 007 0335 (3690 kv.m platībā), pielikums Nr.2; 

2.1.5.ZV kadastra apz. 6660 002 0042 (95 000 kv.m  platībā), pielikums Nr.4; 

2.1.6.ZV kadastra apz. 6660 002 0044 (70 000 kv.m platībā), pielikums Nr.5. 

2.2.Saskaņā ar 2015.gada 20.martā Salacgrīvas novada domē saņemto z/s „Purinieši” īpašnieka [..] 

iesniegumu reģ. Nr. 7-14/27, iznomāt  uz 5 (pieciem) gadiem z/s „Purinieši”, reģ. Nr. 41501024168 

sekojošu zemes gabalu, kas noteikts kā zemes gabals zemes reformas pabeigšanai: 

2.2.1.ZV kadastra apz. 6615 006 0093 (151168 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā Nr. 6 

iezīmēto teritoriju. 

2.3.Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2.4.Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, 

bet ne mazāku kā saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

2.5.Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.144. Pielikumi uz 6 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā apakšnomas 

līguma slēgšanu 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], personas kods [..] 2015.gada 12.martā Salacgrīvas novada 

domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/173) par iespēju saņemt  pašvaldības atļauju īpašuma 

daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā nodošanu lietošanā [..], konstatēja: 

1.1. 2012.gada 27.decembrī [..] noslēdzi ar Salacgrīvas novada pašvaldību pārjaunojuma līgumu Nr. 

8-2.3/18 par 2008.gada 13.marta Nekustamā īpašuma nomas līguma 8-2.3/2 pārjaunošanu. 

1.2. Līguma priekšmets - noliktavas telpas daļa Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā 444,4 kv.m 

platībā un zemi 0,16 ha platībā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0515. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Civillikuma 2115.pantu, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

Atļaut [..], personas kods [..] slēgt apakšnomas līgumu ar [..], personas kods [..], par nomā nodotā 

nekustamā īpašuma daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā nodošanu apakšnomā. 

 

Lēmums Nr.145. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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17. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas Tērces ielā 10, Salacgrīvā 2013.gada 4.novembra zemes 

nomas līguma Nr. 8-2.1/239 pārjaunojumu 

 

Izskatījusi [..] personas kods [..] un [..], personas kods [..] iesniegumu, kas reģistrēts 

Nekustamā īpašuma nodaļā 2015.gada 20.martā, Nr. 7-14/28 par 2013.gada 4.novembra zemes 

nomas līguma Nr. 8-2.1/239 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..], 

personas kods [..] kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldībai piekrītošai zemes gabala daļai Tērces ielā 

10, Salacgrīvā ar [..], personas kods [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-

2.1/239 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabala Salacgrīvā, Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615 

002 0090 (660 kv.m  platībā, teritorija Nr. 3) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..], personas 

kods [..]. 

2. Noteikt, ka pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju. 

 

Lēmums Nr.146. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās D.Staubergs) 

  

Ņemot vērā 2015.gada 13.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto biedrības „Medību 

klubs” „SALACA” valdes locekļu Māra Šulca un Anda Bašēna iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/246), 

kurā lūgts nodot medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Salacgrīvas novadā un 

valsts rezerves fonda zemēm medību rīkošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

17.panta pirmo daļu, „Medību likuma” 1.panta 9.punktu, 2014.gada 22.jūlija MK noteikumu Nr. 

421 „Medību noteikumi” 13.punktu, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr. 

107 „ Par medību platību lietošanas maksas noteikšanu”, saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds 

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

 

1.Slēgt medību tiesību līgumu ar biedrību „Medību klubs” „SALACA”, reģ. Nr. 40008013658 par 

medību tiesību nodošanu pašvaldības piekrītošos nekustamos īpašumos Salacgrīvas pagastā: 

1.1. „Sarmi”, zemes vienības  kadastra apz. 6672 003 0045 – 15,44ha platībā, pielikums Nr.1; 

1.2. „Kļaviņas - Buļnoras”, zemes vienības kadastra apz. 6672 003 0079 -  2,1 ha platībā, pielikums 

Nr.1. 

2. Slēgt medību tiesību līgumu ar biedrību „Medību klubs” „SALACA”, reģ. Nr. 40008013658 par 

medību tiesību nodošanu valsts rezerves zemes fonda zemēs Salacgrīvas pagastā: 

2.1. ar kadastra apz. 6672 005 0103 – 7,8 ha platībā, pielikums Nr.2; 

2.2. ar kadastra apz. 6672 005 0088 – 2,8 ha platībā, pielikums Nr.2; 

2.3. ar kadastra apz. 6672 005 0143 – 1,6 ha platībā, pielikums Nr.3. 
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3. Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu kopēji platībai 29,74 ha – EUR 30,00 gadā par 

visām lietošanā nodotām zemes vienībām medību platību izmantošanai kopā. 

4. Medību tiesību līgumā iekļaut nosacījumu, ka medību tiesību lietotājam ir šādi pienākumi:  

4.1. darīt visu iespējamo, lai nepieļautu meža dzīvnieku un citu dzīvnieku postījumus platību 

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās; 

4.2. medības pirmkārt organizēt tajās vietās, kur ir nodarīti meža dzīvnieku un citu dzīvnieku 

postījumi medību platību lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās. 

5.Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 5 (pieci) gadi. 
 

Lēmums Nr.147. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu 

[..] 

2.Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LARUM” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: komersanta 

reģistrācijas apliecības kopija (izdota 29.07.2014.), LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā 

atļauja (licence) Nr. ZK000095. 

3.Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 

ūdeņos” 5.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. pārslēgt 2011.gada 23.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.38/2011 Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos ar individuālo komersantu „Jāni Apiņu” uz sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Larum” [..] ar 2015.gada 30. aprīli. 

 

4.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.148. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldībai piederošo telpu Zītaru ielā 2, Korģenē nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr. 40008140708) valdes 

locekles Gunitas Bisnieces iesniegumu (reģ. 26.03.2015.g. Nr.3-16.2/207) ar lūgumu dot 

saskaņojumu pašvaldības nekustamā īpašuma – Korģenes pamatskolas ar ēkas kadastra apz. 6672 

005 0216 001 telpu 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 106,30kv.m nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

  Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta, Korģenē, Zītaru ielā 2, kadastra Nr. 6672 005 

0216 pamatskolas ēkas, kadastra apz. 6672 005 0216 001 telpas paredzēts izmantot  biedrības 
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realizētā projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” nodrošināšanai. Projekta 

ietvaros paredzēts nekustamā īpašumā izveidot vietējiem iedzīvotājiem telpas sporta aktivitātēm. 

Ar Valsts ieņēmumu dienesta 19.03.2015. lēmumu Nr. 8.5-9/L-12790 biedrībai „Mēs 

Korģenei” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Atbilstoši biedrības „Mēs Korģenei” statūtos noteiktajam, biedrības mērķis ir sabiedrisko 

aktivitāšu organizēšana Korģenes ciemā. 

 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, 

ēkas bilances vērtība 74344,58 EUR. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 4
1
.punkts paredz, ka pirmās 

daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības nekustamo 

īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai. 

Ņemot vērā to, ka biedrībai „Mēs Korģenei” telpas pašvaldības nekustamā īpašumā ir 

nepieciešamas, lai realizētu projektu „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu”, kura 

ietvaros tiks labiekārtots pašvaldības nekustamais īpašums un izveidota  vietējiem iedzīvotājiem un 

citām personām publiski pieejamas sporta un veselības veicināšanas telpas un aprīkotas ar sporta 

inventāru, konstatējams, ka pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta Korģenē, Zītaru 

ielā 2 nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar lēmumā noteikto mērķi ir lietderīga un 

atbalstāma. 

Savukārt 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 „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.
1
 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā 

arī ņemot vērā 2015.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 

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

Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Mēs Korģenei” (reģ. 

Nr. 40008140708) pašvaldības nekustamā īpašuma daļu - 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 106,30kv.m Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta, Korģenē, 

Zītaru ielā 2, ēkas kadastra apz. 6672 005 0216 001. 

2. Nekustamais īpašums tiek nodots biedrībai projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru 

gadu” realizēšanai un tā ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu novietošanai un uzglabāšanai. 

3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

4. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz  7 gadiem. 

5. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto nekustamo īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem 

mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība 

īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.  

6. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.  
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Lēmums Nr.149. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par SIA „Winder” vēja elektrostacijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres 

publiskas apspriešanas kārtība” 16., 17., 18.punktu, 2015.gada 15.aprīļa Attīstības komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Apstiprināt SIA „Winder” vēja elektrostacijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 

pārskatu saskaņā ar pielikumu. 

2. Salacgrīvas novada būvvaldei izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un 

būvdarbu uzsākšanai, neizvirzot papildus projektēšanas nosacījumus. 

 

Lēmums Nr.150. Pielikums uz 24 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Kroks R”, reģ. Nr.44103038319, 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu, reģ. Nr. 3-

16.1/222, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..], sadalīšanai, un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 

12.aprīļa 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 15.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, 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 [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.  

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

[..] un kopējo platību 18,92 ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,72 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) atstāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi [..] un noteikt 

sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,72 ha; 

2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 17,20 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], un noteikt sekojošus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus:  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 15,68 ha; 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 1,52 ha. 
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Lēmums Nr.151. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Areal Geo”, reģ. Nr.44103081063, 2015.gada 19.marta iesniegumu (reģ. 

Nr. 3-16.1/193) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu 

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

sadalīšanai, un atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 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 15.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 [..], 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 10,9 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  

    - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 6,3 ha; 

    - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 4,6 ha. 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 20,1 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) atstāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  

    - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 6,3 ha; 

    - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 13,8 ha. 

 

Lēmums Nr.152. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..], personas kods [..], 

2015.gada 24.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/199) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, 

Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un platību 23,65 ha un uz tās esošām ēkām. 

1.2. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un platību 23,65 ha ir paredzēts atdalīt jaunu zemes vienību aptuveni 10,0 ha 

platībā. 

1.3. Zemes dalīšanas rezultātā ir paredzēts izveidot divus nekustamos īpašumus:  
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1.3.1. No zemes dalīšanas rezultātā atdalītās zemes vienības aptuveni 10,0 ha platībā un uz 

tās esošajām ēkām ir paredzēts izveidot nekustamo īpašumu, kam tiek saglabāts nosaukums un 

adrese [..] 

1.3.2. No zemes dalīšanas rezultātā atlikušās zemes vienības aptuveni 13,65 ha platībā, ir 

paredzēts izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt tam nosaukumu [..] 

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

apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, plānotā un atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorijas, kurā 

no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts divi hektāri, un mežu teritorijas, 

kurā no jauna veidojama zemes gabala lielums ir noteikts trīs hektāri. 

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 divi hektāri. 

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. 

1.6. 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 Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu un 

saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo 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 Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

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.153. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

25. § 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

(ziņo K.Ķemers) 
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Salacgrīvas muzejs 2014.gada 2.decembrī saņēma [..] (personas kods [..], dzīves vietas 

adrese: [..]) priekšlikumu par [..] īpašumā esošu priekšmetu ar muzejisku nozīmi, t.i., zīmējumu 

(kopskaitā - 53) un gleznu (kopskaitā – 32) nodošanu dāvinājumā Salacgrīvas muzejam. Dāvināmo 

zīmējumu kopējā vērtība, saskaņā ar [..] doto novērtējumu, ir EUR 3 730 un dāvināmo gleznu 

kopējā vērtība ir EUR 17 050.   

  Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Civillikuma 

1912.pantu, nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 500 (protokols Nr.14; 3.§), 10.punktu, kā arī 

saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pieņemt dāvinājumā no [..] zīmējumus (saskaņā ar 1.pielikumu) EUR 3 730 vērtībā. 

2. Pieņemt dāvinājumā no [..] gleznas (saskaņā ar 2.pielikumu) EUR 17 050 vērtībā.  

3. Dāvinājumu nodod Salacgrīvas muzejam.  

4. Par lēmuma izpildi noteikt atbildīgo Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu Zilveri.  

 

Lēmums Nr.154. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu ar bilances 

kopsummu 27890179 EUR saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.155. Pielikums uz 164 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par finansiālu atbalstu ukraiņu bērnu delegācijas uzņemšanai 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās I.Bendrāte) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas 

vadītājas Ilgas Tiesneses 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/102) par to, ka Ukrainas 

bērnu fonda vadītāja Valentīna Hutornenko ieteikusi Salacgrīvas novada domei uzaicināt 18 bērnus 

no Ukrainas Čerņigovas apgabala trūcīgajām ģimenēm kopā ar diviem pavadošajiem pieaugušiem, 

kas laikā no 21.jūnija līdz 2.jūlijam viesoties Salacgrīvas novada ģimenēs. Lai iepazītu ukraiņu 

tautas Jāņu svinēšanas (Ivana Kupalas) tradīcijas un iepazīstinātu ar latviešu Līgo svētku rituāliem 

23.jūnijā tiks rīkota kopīga Līgo svētku svinēšana.  Sadarbībā ar jaunatnes iniciatīvas centru Bāka 

tiks rīkotas Salacgrīvas novada un ukraiņu jauniešu izglītojošas un sportiskas aktivitātes.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt finansējumu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro), kas izlietojams 18 

ukraiņu bērnu un divu pieaugušo autobusa biļetēm nokļūšanai no Kijevas uz Rīgu un no 

Rīgas uz Kijevu, un apdrošināšanai.  

2. Izdevumus atmaksāt no ziedojuma „Dāvana Salacgrīvas pilsētai 80.gadu jubilejā”. 

 

Lēmums Nr.156. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 471 „Par 

Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu 

apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora 2015.gada 17.marta iesniegumu (reģ. Nr. 

3-18/75), un saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2015.gada 

15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 471 „Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, 

pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu apstiprināšanu”: 

 

Izslēgt lēmuma 1.6. punktu: 

„1.6. Maksa par kultūras pasākumiem Salacgrīvas vidusskolā 

1.6.1. Ieejas biļešu maksa par kultūras pasākumiem skolā skolēniem 0.71 EUR personai” 

 

Lēmums Nr.157. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumā Nr. 115 „Par 

finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai 

cauru gadu” realizēšanai” 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” valdes locekles Gunitas Bisniece 2015.gada 7.aprīļa 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/225) 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 „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” realizācijas termiņa 

pagarinājumu līdz 2015.gada 31.maijam, saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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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1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr. 115 piešķirtā 

līdzfinansējuma izmantošanu projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai cauru gadu” 

realizēšanai līdz 2015.gada 31.maijam. 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 23.martā noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/128 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.158. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr. 29 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

 

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

priekšsēdētāja I.Veides 2015.gada 25.marta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/203) un tam 2015.gada 

31.martā pievienoto paskaidrojumu ar lūgumu veikt grozījumus biedrības „Basketbola klubs 

Salacgrīva” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (30.01.2015. līgums Nr.3-

25.3/40) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz Nolikumu  „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”,  kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 29 „Par finansiālu 

atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” piešķirtais finansējums izlietojams 

saskaņā ar pielikumā Nr. 1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma apjomam, ievērojot 

nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr. 1 norādītajās pozīcijās nedrīkst pārsniegt 

10%.” 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 30.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/40 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

Lēmums Nr.159. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

31.1. § 

Par šķeldotāja pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18. februāra lēmumu Nr.87 (protokols 

Nr.2; 54.2.§) „Par šķeldotāja atkārtotas izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu, nosacītās cenas 

noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2015.gada 18.marta Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, ņemot vērā to, ka šķeldotāja 

DUCKER H140 nosolītājs [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto cenu EUR 914 (deviņi simti 

četrpadsmit euro), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 
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Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā šķeldotāja DUCKER H140, rūpnīcas 

Nr. 560640 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 914 (deviņi simti četrpadsmit euro), kura 

apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

 

Lēmums Nr.160.  

 

 

31.2. § 

Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītāja pienākumu  izpildītāja 

iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītājas Lienes 

Eglītes 2015.gada 27.marta darba nespējas lapu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, ņemot vērā 2015.gada 20.aprīļa Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” 

vadītāja amata atklāta konkursa komisijas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

Iecelt uz Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītāja prombūtnes laiku 

par vadītāja pienākumu izpildītāju Eviju Keiseli (personas kods [..]) uz 1 slodzi ar atalgojumu € 

868.00 mēnesī.  

 

Lēmums Nr.161.  

 

 

31.3. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 54.punktu, Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores p.i. Ineses Dubultes 2015.gada 20.aprīļa iesniegumu 

(reģ.Nr.3-18/118), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Izdarīt šādu grozījumu 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.76 „Par pašvaldības finansējumu 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”: 

Papildināt lēmumu ar 5. punktu sekojošā redakcijā: 

„5. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 535 (pieci simti trīsdesmit pieci 

euro) Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai līdzfinansējumu, Izglītības un zinātnes 

ministrijas piešķirtajam finansējumam sporta inventāra iegādei.” 

2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem 

2015.gada 9.marta līgumā Nr.3-25.3/111. 

 

Lēmums Nr.162. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 
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31.4. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmuma Nr. 80 „Par Salacgrīvas 

novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” 

atcelšanu un Salacgrīvas novada bibliotēku turpmāko darbību 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers) 

 

Salacgrīvas novada dome 2015.gada 18.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 80 „Par 

Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas 

reorganizāciju” (protokols Nr.2; 48.§), ar kuru nolemts reorganizēt Salacgrīvas novada Tūjas 

bibliotēku un Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēku, izveidojot Salacgrīvas novada Liepupes 

pagasta bibliotēku ar vienu struktūrvienību – Liepupes pagasta bibliotēkas Tūjas filiāli, un grāmatu 

izsniegšanas punktu „Mežgravās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Lēmumā atbilstoši 

Bibliotēku likuma 6.panta trešajai daļai iekļauts nosacījums, ka lēmums stājas spēkā pēc atzinuma 

saņemšanas no Latvijas Bibliotēku padomes. Salacgrīvas novada dome 2015.gada 19.martā 

saņēmusi Latvijas Bibliotēku padomes 2015.gada 17.marta vēstuli (reģ. Salacgrīvas novada domē ar 

Reģ. Nr. 3-11/307), kurā padome informē, ka neatbalsta Salacgrīvas novada domes ieceri 

reorganizēt Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēku un Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēku. Kā 

vienu no argumentiem Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un Salacgrīvas novada Liepupes 

bibliotēkas reorganizēšanas nesaskaņošanai, Latvijas Bibliotēku padome min to, ka centralizēta 

bibliotēku tīkla izveide pašvaldību teritorijās, kurās ietilpst centrālā bibliotēka un filiālbibliotēka, ir 

lietderīga lielos novados ar lielu bibliotēku skaitu. Iepriekš minētajā atzinumā arī ir norādīts, ka 

Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 80 minētie apgalvojumi par darba 

procesa plūsmas sakārtošanu, dublēšanās novēršanu, kopīga bibliotēku redzējuma nepieciešamību, 

komandas tipa vadību, konkurētspējas stiprināšanu un citiem tamlīdzīgiem teorētiskiem un 

praktiskiem pārmaiņu virzieniem, pirmkārt, ir aktuāli Salacgrīvas bibliotēkai, kurai ir jāuzņemas 

rūpes par visu Salacgrīvas novada bibliotēku pilnvērtīgu darbību, sadarbības koordināciju, attīstību 

un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

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

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.80 „Par Salacgrīvas 

novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” 

(protokols Nr.2; 48.§). 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram organizēt 

priekšlikumu kopuma izstrādi par turpmāko Salacgrīvas novada bibliotēku darbību – 

Salacgrīvas novada bibliotēku reorganizācijas plānu, saskaņā, ar kuru Salacgrīvas bibliotēka 

tiek izveidota kā Salacgrīvas novada centrālā bibliotēka ar filiālbibliotēkām Salacgrīvas 

novada teritorijā. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram līdz 2015.gada 

7.maijam iesniegt Salacgrīvas novada domē šī lēmuma 2.punktā minēto Salacgrīvas novada 

bibliotēku reorganizācijas plānu. 

 

Lēmums Nr.163.  

 

 

 

31.5. § 
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Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu„ 

(debatēs piedalās D.Martinsone, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers, D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.163 „Par 

Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmuma Nr. 80 „Par Salacgrīvas novada Tūjas 

bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” atcelšanu un 

Salacgrīvas novada bibliotēku turpmāko darbību” (protokols Nr.5; 31.4.§), kā arī Liepupes 

bibliotēkas vadītājas S.Zvīnes 2015.gada 21.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-18/120), atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

18.februāra lēmumā Nr.82 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un 

amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem 18.03.2015. lēmums Nr.119): 

 

1. No pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu 

saraksts” izslēgt apakšsadaļu 7.5. „Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli Tūjā”  

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 
Piezīmes 

1 Bibliotēkas vadītājs 0.4 1  € 695   18.2. III    

2 Apkopējs 0.2071 0.15  € 54  13. I   
Liepupes pagasta 
bibliotēkā 

3 Filiāles vadītājs 0.327 1  € 568   18.2. II    

4 Apkopējs 0.2071 0.25  € 90  13. I   filiālē Tūjā 

 

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

apakšsadaļu 7.3. „Liepupes bibliotēka” izteikt jaunā redakcijā: 

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 
Piezīmes 

1 Bibliotēkas vadītājs 0.35 1  € 608   18.2. III    

2 Apkopējs 0.2071 0.15  € 54  13. I   
  

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

apakšsadaļu 7.4. „Tūjas bibliotēka” izteikt jaunā redakcijā: 

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis 
Piezīmes 

1 Bibliotēkas vadītājs 0.35 1  € 608   18.2. III    

2 Apkopējs 0.2071 0.25  € 90 13. I   
   

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.maiju. 

5. Lēmumu piemērot atbilstoši Darba likumā noteiktajiem darba līguma grozījumu 

izdarīšanas nosacījumiem un termiņiem.  

 

Lēmums Nr.164. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31.6. § 



24 

 

Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu ielu seguma atjaunošanai Ainažu pilsētā 

(ziņo I.Jēkabsone, D.Straubergs) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj piešķirt EUR 80389 no plānotā 

naudas atlikuma uz gada beigām Ainažu ielu remontam, lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu 

Nr. B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr. B-2 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” 

iekļaut attiecīgos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.165. Iesniegums ar pielikumiem uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31.7. § 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Liepupe 31", Liepupē, Liepupes pagastā renovāciju 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga; izsakās A.Ilgavīzis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļu 

īpašumu likuma 9. pantu, dzīvokļu īpašnieku biedrības „Liepupes virsotnes” valdes locekļa Vilmāra 

Kukuļa 09.04.2015. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/233), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

Pilnvarot Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Ilgavīzi, personas kods [..], pase [..], 

pārstāvēt Salacgrīvas novada domi, kā pašvaldības dzīvokļu īpašnieku dzīvojamās mājas „Liepupe 

31”, Liepupē, Liepupes pagastā, kopsapulcē.  

 

Lēmums Nr.166. Iesniegums ar pielikumiem uz 14 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar 

grozījumiem – iekļaujot šīs dienas domes sēdes papildus darba kārtības jautājumos 31.3. un 31.6. 

atbalstītos priekšlikumus – no plānotā naudas atlikuma uz gada beigām piešķirot EUR 535 Limbažu 

un Salacgrīvas novada sporta skolai līdzfinansējumu sporta inventāra iegādei; no plānotā naudas 

atlikuma uz gada beigām piešķirot EUR 80 389 ielu remontam Ainažu pilsētā un precizējot speciālā 

budžeta Ainažu pilsētas autoceļu fonda tāmi.  

 

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 15.aprīļa Finanšu komiteju atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 
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Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

18.marta saistošajos noteikumos Nr. B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 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.167. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 25 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu 

(ziņo J.Bergs) 

D.Straubergs informē, ka, ņemot vērā domes sēdes darba kārtības 31.6.jautājumā atbalstīto Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītājas I.Jēkabsones iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 119), nepieciešams veikt tajā 

norādītos grozījumus sagatavotajā lēmumprojekta pielikumā „Salacgrīvas novada domes 

mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2015.-

2017.gadam”. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar grozījumiem 

pielikumā „Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programma 2015.-2017.gadam” – plānojot EUR 13000 ceļu segumu atjaunošanai Ainažu 

pilsētā Smilgu ielā, Zaļā ielā, Muzeja ielā, Kr.Barona ielā, samazinot pašvaldības ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas izdevumus Ainažu pilsētā un pagastā sekojošās pozīcijās: 1000.00 EUR - 

sniega tīrīšana un ielu kaisīšana (EUR 1000); greiderēšana (EUR 1500); a/b betona seguma bedrīšu 

remonts (EUR 1500); ceļmalu ikdienas uzturēšana (krūmi) (EUR 1000); iesēduma labošana ar 

granti (EUR 2000); grāvju tīrīšana, rakšana (EUR 1000); grants segumu uzlabošana Mērnieki-

Irnumi ceļam (EUR 2000); rezerves fonds (EUR 3000). 

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 

programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas 24.punktu, saskaņā ar 2015.gada 

15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām 

izlietojuma vidējā termiņa programmu 2015.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.168. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 
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D.Straubergs informē, ka Rīgas plānošanas reģions laikā no 2015.gada 27. līdz 29.aprīlim 

komandē viņu uz Pleskavu, Krievijā piedalīties konferencē „Final Event in Russia”. D.Straubergs 

lūdz deputātus izskatīt jautājumu par viņa komandējumu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis aicina deputātus balsot par 

jautājuma „Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu” iekļaušanu domes sēdes 

darba kārtībā. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu Nr.34 „Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju 

komandējumu”.  

 

 

34. § 

Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu 

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. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona 

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 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. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu kā Rīgas plānošanas 

reģiona pārstāvi uz Pleskavu, Krievijā piedalīties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

programmas 2007-2013 noslēguma pasākumā „Magic of CBC” laikā no 2015.gada 27. līdz 

29.aprīlim. 

2. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei. 

 

Lēmums Nr.169.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:20. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ___________________24.04.2015. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

Sēdes protokolētājs               __________________24.04.2015. 

Inita Hartmane 

 


