Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Salacgrīvā

2015.gada 17.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
6. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu
7. Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā
3A, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 29” - 14, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
12. Par pašvaldības ēkas Parka ielā 12, Ainažos būves nosaukuma maiņu
13. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Zaļkalni”, Liepupes pagastā
14. Par grozījumu 2014.gada 29.maija zemes nomas līgumā Nr.8-2.1/96
15. Par pašvaldības zemes gabala Jaunā ielā 14, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
16. Par zemes gabala Salacgrīvas pilsētā iznomāšanu
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
18. Par SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas pārskata apstiprināšanu
19. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Arinas 1”
22. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu „Salacgrīvas
pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai „KURĶIS””

23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 59 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs””
24. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2015.gada 22. augustā
Ikšķilē
25. Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas
inventāra iegāde biedrības „Mēs Korģenei” darbības pilnveidošanai” līdzfinansēšanu
26. Par dalību projektā „GreenWays Outdoors”
27. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2015” laikā no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam
28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
29. Par dāvinājuma pieņemšanu
30. Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam „J.A.N.K.I”
30.2.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008357
30.3. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu
30.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
30.5. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvas pilsētā
Informācija
1. Par SIA "Limbažu slimnīca" kapitāla daļām (ziņo Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
D.Straubergs)
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris
Zunde, Inga Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Normunds Tiesnesis, Ilona
Balode, Dace Martinsone
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, 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, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā
arhitekte, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas
novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Nepiedalās- Aija Kirhenšteine (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par
pašvaldībai izteikto priekšlikumu veikt arheoloģisko izpēti Liepupes pilskalnā.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 29
jautājumiem un 6 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
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Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt sekojošu sēdes darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
6. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu
7. Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā
3A, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 29” - 14, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
12. Par pašvaldības ēkas Parka ielā 12, Ainažos būves nosaukuma maiņu
13. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Zaļkalni”, Liepupes pagastā
14. Par grozījumu 2014.gada 29.maija zemes nomas līgumā Nr.8-2.1/96
15. Par pašvaldības zemes gabala Jaunā ielā 14, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
16. Par zemes gabala Salacgrīvas pilsētā iznomāšanu
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
18. Par SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas pārskata apstiprināšanu
19. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Arinas 1”
22. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu „Salacgrīvas
pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai „KURĶIS””
23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 59 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs””
24. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2015.gada 22. augustā
Ikšķilē
25. Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas
inventāra iegāde biedrības „Mēs Korģenei” darbības pilnveidošanai” līdzfinansēšanu
26. Par dalību projektā „GreenWays Outdoors”
27. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2015” laikā no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam
28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
29. Par dāvinājuma pieņemšanu
30. Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1.Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam „J.A.N.K.I”
30.2.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008357
30.3.Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu
30.4.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
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noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
30.5.Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvas pilsētā
Informācija
1. Par SIA "Limbažu slimnīca" kapitāla daļām (ziņo Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
D.Straubergs)
Papildus darba kārtības jautājums:
30.6. Par finansiālu atbalstu Liepupes pilskalna arheoloģiskai izpētei

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo A.Holma; debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās A.Holma)
Saskaņā ar 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, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2015.gada 13.maija vēstuli Nr. 18-6/3920 „Par saistošajiem noteikumiem”,
2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 10.jūnija Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā ”, saskaņā ar
pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.130
„Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu” (protokols
Nr.5; 1.§).

Lēmums Nr.201. Pielikumi uz 3 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
(ziņo A.Holma; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās A.Holma)
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo un ceturto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un
15.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 29.punktu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2015.gada 13.maija vēstuli Nr. 18-6/3924 „Par saistošajiem noteikumiem”,
2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 10.jūnija Finanšu
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komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas
novadā”, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.131
„Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.202. Pielikumi uz 4 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo A.Holma)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 13.maija vēstuli Nr. 18-6/3927 „Par
saistošajiem noteikumiem”, 2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2015.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā”,
saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.132
„Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.203. Pielikumi uz 3 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo A.Holma)
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 27.maija vēstuli
Nr. 18-6/4361 „Par saistošajiem noteikumiem” un 2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un 2015.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
5

Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas
kārtību Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija lēmumu Nr.171
„Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā””.

Lēmums Nr.204. Pielikumi uz 4 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2015.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14
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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2014.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.205. Pielikums uz 32 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis,
Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Vineta Krūze - Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekle: Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte;
2.4. Vērtēšanas komisijas locekle: Lija Jokste - Salacgrīvas novada domes deputāte;
6

2.5. Vērtēšanas komisijas loceklis: Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;
2.6. Vērtēšanas komisijas locekle: Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.7. Vērtēšanas komisijas locekle: Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.8. Vērtēšanas komisijas loceklis: Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs;
2.9.Vērtēšanas komisijas locekle: Līga Apsīte – Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte.
3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” balvu fondu EUR
1290,00 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit eiro 00 centi) apmērā.
Lēmums Nr.206. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20. maija lēmumu Nr.175 (protokols
Nr.7; 5.§) „Par kustamās manats – automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu”, 2015.gada 4.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.12, ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā
automašīnas iegādei [..] ir samaksājis automašīnas nosacīto cenu EUR 170 (viens simts
septiņdesmit euro) un pievienotās vērtības nodokli 21% no nosacītās cenas, saskaņā ar 2015.gada
10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās automašīnas FORD TRANSIT, valsts
reģistrācijas Nr. FJ6037 pārdošanu par nosacīto cenu EUR 170 (viens simts septiņdesmit euro),
kura apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā un noslēgt pirkuma līgumu
ar [..], personas kods [..].
Lēmums Nr.207. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas izsoles protokola Nr.12 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā 3A,
Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro
daļu, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija lēmumu Nr. 176 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma - zemes starpgabala Meldru ielā 3A, Salacgrīvā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”,
ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma Meldru ielā 3A, Salacgrīvā, kadastra Nr.
6615 004 0249 nosacīto cenu 715 EUR (septiņi simti piecpadsmit euro), saskaņā ar 2015.gada
10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meldru ielā 3A, Salacgrīvā,
kadastra Nr. 6615 004 0249, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0248, pārdošanu par
nosacīto cenu 715 EUR (septiņi simti piecpadsmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..],
personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Meldru ielā 3A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0249,
zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0248, pievienojams [..] piederošam nekustamam
īpašumam [..] nosakot vienu adresi – [..].
Lēmums Nr.208. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 29” - 14, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Liepupe 29” - 14, Liepupē, kadastra Nr. 6660 900 0354 sastāv no
dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 kv.m un 554/16180 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar
kadastra apz. 6660 009 1342 001 un 554/16180 kopīpašuma domājamās daļas no zemes, kas ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.494 14.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 4.jūnija pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.7, saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (Lija Jokste, Anda
Alsberga, Dace Martinsone), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Liepupe 29” - 14, Liepupē, kadastra Nr. 6660 900 0354.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 2760 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).
Lēmums Nr.209. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma
termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
saskaņā ar 2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2015.gada
10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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2.1. Pēc 2013.gada 11.jūnija sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103 darbības termiņa beigām,
atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa [..] īri
atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks
un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2.2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 11.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103
pagarināšanu līdz 2015.gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.210. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem un to atjauno, ja pēc līguma
termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
ņemot vērā 2015.gada 8.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 10.jūnija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pēc punktā 1.2. minētā līguma termiņa beigām atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas
kods [..] noslēgto īres līgumu par sociālā dzīvokļa [..] īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam
atzinumam par to, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2.2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 31.maijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/102
pagarināšanu līdz 2015.gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.211. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par pašvaldības ēkas Parka ielā 12, Ainažos būves nosaukuma maiņu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem un to, ka ēka
ar kadastra apz. 6605 002 0047 005 ir pagrabs Ainažos, Parka ielā 12, ņemot vērā 2015.gada
10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt būves nosaukumu ēkai Parka ielā 12, Ainažos ar kadastra apz. 6605 002 0047 005 no
sūkņu ēka uz pagrabs.
2. Veikt attiecīgās izmaiņas bilances datos.
Lēmums Nr.212.
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13. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Zaļkalni”, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane)
[..]
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 10.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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, 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 gabalu Liepupes
pagastā, „Zaļkalni”, zemes vienības kadastra apz. [..] (0,089 ha platībā) un [..] (0,345 ha platībā) 2/9
domājamās daļas apmērā nomu, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot:
2.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
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.213. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par grozījumu 2014.gada 29.maija zemes nomas līgumā Nr.8-2.1/96
Ņemot vērā 2015.gada 26.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.2/350) ar lūgumu palielināt iznomājamo platību pašvaldības zemes gabalā „Raudenes” ar
kadastra apz. 6660 009 0416, balstoties uz 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu 2014.gada 29.maijā ar [..] noslēgtajā zemes nomas līgumā un punktu
1.1.2. izteikt jaunā redakcijā:
„1.1.2. „Raudenes”, kadastra apz. 6660 009 0416 5,1 ha platībā, saskaņā ar pielikumu
Nr.2”.
2. Apstiprināt līguma pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā (pielikums Nr.1).
Lēmums Nr.214. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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15. §
Par pašvaldības zemes gabala Jaunā ielā 14, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Jaunā iela 14, kadastra Nr. 6615 006 0058, zemes vienības kadastra apz.
6615 006 0058 (0,7555 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas ierakstīts
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000229002.
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, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 19.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/325), iznomāt [..] nekustamo īpašumu Jaunā iela 14, kadastra Nr. 6615
006 0058, kas sastāv no zemes gabala 0,7555 ha platībā, bez apbūves tiesībām (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 2% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.3. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.215. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par zemes gabala Salacgrīvas pilsētā iznomāšanu
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 saņemts iesniegums ar vēlmi iznomāt sekojošu rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apz. 6615 002 0104 (9157 kv.m platībā), pielikums Nr.1.
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”,
6.punktu, ņemot vērā 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1.Saskaņā ar 2015.gada 20.maijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu reģ. Nr. 314/40, iznomāt uz 2 (diviem) gadiem [..], personas kods [..] zemes gabalu Salacgrīvā, kas ieskaitīts
rezerves zemes fondā ar ZV kadastra apz. 6615 002 0104 (9157 kv.m platībā), pielikums Nr.1.
2.2.Iznomātās zemes izmantošanas veids – atpūtas zonas ierīkošanai.
2.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% 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 pārējiem gadījumiem.
2.4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.216. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2015.gada 1.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/372), par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas
pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un
nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apvienošanai, 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
Attīstības komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas
nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un
nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. [..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apvienošanai.
2. Zemes vienību apvienošanas rezultātā jaunizveidotajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu
un adresi [..], Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., un noteikt sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) – 1,5327 ha platībā.
Lēmums Nr.217. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas pārskata apstiprināšanu
(ziņo I.Cīrule, J.Cīrulis)
Saskaņā ar Attīstības komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas pārskatu saskaņā ar pielikumu.
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2. Salacgrīvas novada būvvaldei izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un
būvdarbu uzsākšanai, neizvirzot papildus projektēšanas nosacījumus.
Lēmums Nr.218. Pielikums uz 11 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās L.Jokste, I.Balode)
Pamatojoties uz SIA “Minhauzena pasaule” 2015.gada 20.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/
274) un 2015.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes organizāciju uz
pašvaldības ceļa A35 „Dunte - Gāršas” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti balsojot:
PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.326 (Apstāties aizliegts) uz ceļa A35 “Dunte - Gāršas” pie nekustamā
īpašuma “Stūrīši”, kadastra apz. 66600130134 (virzienā uz Rīgu), atbilstoši pielikumam Nr.
1.
2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.326 (Apstāties aizliegts) uz ceļa A35 “Dunte - Gāršas” pie nekustamā
īpašuma “Dzintari”, kadastra apz. 66600130135 (virzienā uz Salacgrīvu), atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot
zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
4. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.219. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu
(ziņo J.Cīrulis)
1.Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Individuālā komersanta „Raudiņas” (reģ.Nr.50002174721,
Raunas iela 50k-2-45, Rīga) individuālā komersanta Didža Līdaka 2015.gada 1.jūnija iesniegumu
(reģ. 2015.gada 1.jūnijā reģ.Nr.3-16.2/362) ar lūgumu pārslēgt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rostokas Aroma” noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos ar IK „Raudiņas”. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1.Individuālais komersants „Raudiņas” (reģ.Nr.50002174721, Raunas iela 50k-2-45, Rīga)
reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 2015.gada 21.maijā;
1.2.SIA „Rostokas Aroma” valdes priekšsēdētājas Maijas Placēnas pilnvarā minēts, ka sakarā ar to,
ka SIA „Rostokas Aroma” neplāno veikt rūpniecisko nozveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, tādēļ
lūdz pārslēgt līgumu uz Didža Līdaka norādīto komercvienību.
1.3.SIA „Rostokas Aroma” Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.8-2.2/17 ir spēkā līdz
2022.gada 31.decembrim.
1.4. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām
Individuālā komersanta „Raudiņas” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: LR Uzņēmumu
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reģistra lēmuma Nr.6-19/90378 „Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā” kopija (izdota
21.05.2015.).
2.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 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz
laiku līdz 2022.gada 31.decembrim individuālajam komersantam „Raudiņas” (reģ.Nr.50002174721,
juridiskā adrese: Raunas iela 50k-2-45, Rīga).
2.2.Iedalīt IK „Raudiņas” zvejas rīku limitu zvejai 2015.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: trīs
zivju tīklus.
3.Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/17
Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rostokas Aroma”,
reģ.Nr.40103505640.
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.220. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Arinas 1”
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās D.Straubergs, N.Tiesnesis)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi IK „Arinas 1” (reģ.Nr.44102033901) individuālā
komersanta Paula Kariņa 2015.gada 5.jūnija iesniegumu (reģ. 2015.gada 5.jūnijā reģ.Nr.3-16.2/373)
ar lūgumu lauzt 2010.gada 22.novembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.120 Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos.
Pamatojoties uz 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2010.gada 22.novembra rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.120 Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar IK „Arinas 1”, reģ.Nr.
44102033901, ar 2015.gada 30.jūniju.
Lēmums Nr.221. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

14

22. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu „Salacgrīvas
pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai „KURĶIS””
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi „Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku
saimniecības „KURĶIS”” (Reģ.Nr.44101031759, Zaļā iela 14, Salacgrīva, Salacgrīvas novads)
īpašnieka Aleksandra Rozenšteina 2015.gada 5.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/374), ar lūgumu
izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos, Salacas upē.
2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām „Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku
saimniecība „KURĶIS”” iesniedzis iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas:
komersanta reģistrācijas apliecības kopija; gada ienākuma deklarācija par 2014.gadu.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aleksandrs Rozenšteins balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem „Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecības
„KURĶIS”” (Reģ.Nr.44101031759, Zaļā iela 14, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
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.222. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 59 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs””
(ziņo I.Bendrāte)
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.
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr. 40008141065) valdes locekļa A.Viļļas
2015.gada 9.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/388) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības „Kuivižu
jahtklubs” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (24.02.2015. līgums Nr.325.3/85) 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 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte
15

Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 24.februāra līguma Nr.3-15.3/85 par finansējuma izlietojuma
atskaites iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par grozījumiem 2015.gada 24.februārī
noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/85 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
2.punktā minēto vienošanos.
Lēmums Nr.223. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2015.gada 22. augustā Ikšķilē
Izskatot Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Gunāra Resnā iesniegumu
(reģ.Nr.3-16.2/364), saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē
2015.gada 22.augustā ar EUR 70.00.
Lēmums Nr.224. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas
inventāra iegāde biedrības „Mēs Korģenei” darbības pilnveidošanai” līdzfinansēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar Borisa un Ināras Teterovu fonda programmas „Nāc un dari, Tu vari!”
nosacījumiem projektam „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas inventāra iegāde biedrības
„Mēs Korģenei” darbības pilnveidošanai” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR 5097.20 (pieci tūkstoši
deviņdesmit septiņi eiro, 20 centi).
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr. 40008140708) valdes locekles Gunitas
Bisnieces 2015.gada 21.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/332) un 2015.gada 1.jūnijā iesniegto
papildinājumu (reģ Nr. 3-16.2/365), 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 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Projekta „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas inventāra iegāde biedrības „Mēs
Korģenei” darbības pilnveidošanai” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 509.72 (pieci simti deviņi eiro, 72 centi).
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Lēmums Nr.225. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par dalību projektā „GreenWays Outdoors”
Saņemta Vidzemes Tūrisma asociācijas 2015.gada 18.maija vēstule Nr.12 par iesaistīšanos
Eiropas Komisijas, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (DG
GROW), COSME apakšprogrammas finansētā projektā „GreenWays Outdoors”. Pamatojoties uz
2015.gada 10.jūnija 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, 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:
1. Piedalīties Eiropas Komisijas, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU
ģenerāldirektorāta (DG GROW), COSME apakšprogrammas finansētā projektā
„GreenWays Outdoors”.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 2015.-2016.gadā 1300 EUR (viens tūkstotis
trīs simti euro) apmērā.
3. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas tūrisma informācijas centra
direktori Lieni Tiesnesi.
Lēmums Nr.226. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2015” laikā no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa 2015.gada 5.jūnija
iesniegumu (reģ. Nr.3-18/164), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu,
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu
Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas pasākuma „POSITIVUS 2015” laikā
no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam (ieskaitot), sekojošā apmērā:
1.1.
I stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 24.00 pers./dienn.
1.2.
II stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 22.00 pers./dienn.
1.3.
Klašu, sporta un aktu zāles telpas nakšņošanai
EUR 7.00 pers./dienn.
Lēmums Nr.227. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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28. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
(ziņo I.Tiesnese)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2015.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/160), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija 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, 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:
Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”, papildinot 1.punktu ar šādu
apakšpunktu:
1.24. Salacgrīvas novada lāpa EUR 11.57
Lēmums Nr.228. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
29. §
Par dāvinājuma pieņemšanu
(ziņo I.Bendrāte)
Salacgrīvas bibliotēka 2014. gada 21.februārī saņēma autorizācijas numuru, lai reģistrētos
Lielapjoma licencēšanas pakalpojumu centrā Volume Licensing Service Center un izmantotu
Microsoft ziedotās Open licences. 2015.gada 4.martā un 23.martā, iegādājoties 5 jaunus datorus
bibliotēkas apmeklētājiem projekta „Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas novadā” ietvaros, ir
iespējams uzinstalēt ziedotās Open licences.
Pamatojoties uz Open License līgumu un saņemto Kultūras informācijas sistēmu centra
licenču novērtējumu, 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 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-44099 Core Device CAL
Suite (Include Software Assurance) 291.57 EUR vērtībā, 4081.98 EUR kopējā vērtība.
2. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-45783 Office MultiLanguage Pack 2010, 32-Bit (Includes Software Assurance) 132.86 EUR vērtībā, 1860.04
EUR kopējā vērtībā.
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3. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-48360 Office Professional
Plus 2013 (Includes Software Assurance) (English) 716.01 EUR vērtībā, 10024.14 EUR
kopējā vērtībā.
4. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-43879 Visio Professional
2013 (Includes Software Assurance) (English) 678.56 EUR vērtībā, 9499.84 EUR kopējā
vērtībā.
5. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-45894 System Center 2012
Client Management Suite OSE ML (Includes Software Assurance) (English) 100.76 EUR
vērtībā, 1410.64 EUR kopējā vērtībā.
6. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 14 licences LS-48231 Windows 8.1
Enterprise 64-Bit (Includes Software Assurance) (English) 263.93 EUR vērtībā, 3695.02
EUR kopējā vērtībā.
7. Pieņemt dāvinājumā no nerezidenta „Microsoft” 3 licences LVS-46176 Windows
MultiPoint Server 2012 Premium Edition (Includes Software Assurance) (English) 1092.29
EUR vērtībā, 3276.87 EUR kopējā vērtībā.
8. Dāvinājumu nodot Salacgrīvas bibliotēkai.
9. Par lēmuma izpildi noteikt atbildīgo Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju Inesi Hedvigu Podziņu.
Lēmums Nr.229.
30. Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam
komersantam „J.A.N.K.I”
1.Salacgrīvas
novada
dome
ir
izskatījusi
individuālā
komersanta
„J.A.N.K.I.”
(Reģ.Nr.44102025374, Tīruma iela 6-5, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) individuālā komersanta
Nikolaja Koluškina 2015.gada 10.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/390), ar lūgumu izsniegt
speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos, Svētupes upē.
2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām individuālais komersants „J.A.N.K.I.” iesniedzis
iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības
kopija; gada ienākuma deklarācija par 2014.gadu.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14
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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem individuālā komersanta „J.A.N.K.I.” (Reģ.Nr.44101031759,
44102025374, Tīruma iela 6-5, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Svētupē.
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.
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Lēmums Nr.230. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
30.2. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580008357
(ziņo D.Žibals)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojošs [..],
2015.gada 10.jūnija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015.gada
11.jūnijā ar Nr.3-16.2/395) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580008357
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015. gada 7. jūnijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks
Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 149.10
pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā.
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 2015.gada 7.jūnijā plkst.13:23 Salacgrīvas novada
domes kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.580008357 (turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar
valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā uz ceļa „Tūja – Ežurgas” pie nekustamā īpašuma „Krimalnieki”
522.ceļa zīmes darbības zonā (Stāvēšanas aizlieguma zona), tādējādi neievērojot Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes
noteikumi) 136.3 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 136.3 apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 12.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības
pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma
protokolu-paziņojumu Nr. 580008357. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktu,
transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods
EUR 40 (četrdesmit eiro) apmērā.
1.2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka 2015. gada 7. jūnijā bija novietojis savu
automašīnu [..] v/n [..] grantēta ceļa malā un uz brīdi bija aizgājis līdz jūrai. Atgriežoties pie
automašīnas atrada soda protokolu par auto novietošanu zīmes Nr. 522 darbības zonā. Zīmi par
aizliegumu apstāties vai stāvēt minētajā ceļa posmā tā arī neizdevās ieraudzīt.
1.3. Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš minētās automašīnas
atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes Nr. 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) Liedaga/Saules ielu
krustojumā un pie nekustamā īpašuma “Klintskalni” 2015. gada 7. jūnijā ir fiksējis fotogrāfijā ar
fotoaparātu JUST 5 BLASTER. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.5; Nr.6) ir nepārprotami redzams
ceļa zīmju Nr. 522 izvietojums, kuras uzstādītas 2010. gadā pamatojoties uz Salacgrīvas novada
domes 2010. gada 16. jūnija lēmumu Nr. 318. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4)
ir nepārprotami redzama automašīnas atrašanās vieta (ceļš Tūja-Ežurgas, pie nekustamā īpašuma
Krimalnieki), kā ari redzams, ka nenotiek pasažieru iekāpšana transportlīdzeklī vai izkāpšana no tā,
kā arī nenotiek kravas iekraušana transportlīdzeklī vai izkraušana, turklāt no pārkāpuma
konstatēšanas brīža līdz brīdim kad tika noformēts pārkāpuma protokols-paziņojums Nr. 580008357
un protokols novietots aiz priekšējā vējstikla, pagāja 10 minūtes. No tā konstatējanms, ka
automašīna novietota stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Ežurgas” pie
nekustamā īpašuma „Krimalnieki” ceļa zīmes Nr. 522. darbības zonā (Stāvēšanas aizlieguma zona),
tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes
noteikumi” 136.3 apakšpunktu.
1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam
pirms automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu
satiksmes noteikumi.
20

2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs 2015.
gada 7. jūnijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas
novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Ežurgas” ceļa zīmes Nr. 522. darbības zonā (Stāvēšanas
aizlieguma zona), ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība
LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas
12. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40 (četrdesmit eiro) naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015.gada 7.jūnijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580008357, [..],
personas kods [..], dzīvojoša [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.231. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un
administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30.3. §
Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu
(ziņo J.Cīrulis, K.Ķemers, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
1. Salacgrīvas novada dome izskatot nekustamā īpašuma nodaļas priekšlikumu par nekustamā
īpašuma Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta [..], īpašuma kadastra Nr.[..], zemes vienības
kadastra apz. [..], daļas 0,25 ha platībā, nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
[..], īpašuma kadastra Nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..], daļas 0,32 ha platībā, atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām, konstatēja:
1.1. Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas
plānojumiem" ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada
17.decembra saistošie noteikumi Nr. 42. "Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojums" īpašumā [..], īpašuma kadastra Nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..], daļas 0,25 ha
platībā un īpašumā [..], īpašuma kadastra Nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..], daļas 0,32 ha
platībā ir paredzēts ceļš.
1.2. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1070, nekustamais īpašums Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
[..], īpašuma kadastra Nr. [..], 10,11 ha platībā pieder [..]. Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 699, nekustamais
īpašums Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta [..], īpašuma kadastra Nr. [..], 10,12 ha platībā
pieder [..].
1.3. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma:
1.3.1. 2.pants nosaka, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības,
veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras,
izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta
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infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav
sasniedzams ar citiem līdzekļiem;
1.3.2. 3.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām ierosina
un veic valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir attiecīgo sabiedrības vajadzību
nodrošināšana;
1.3.3. 4.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek,
vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz
atsevišķa likuma pamata;
1.3.4. 8.pants nosaka, ka pēc tam, kad pašvaldība pieņēmusi konceptuālu lēmumu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcija uzsāk attiecīgā
projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apzināšanu un nosaka atlīdzību par
atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem. Ja sabiedrības vajadzībām paredzēts atsavināt tikai
nekustamā īpašuma daļu, institūcija papildus sagatavo grafisko materiālu, kurā iezīmētas attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantu un 3.pantu, 4.pantu, kā arī ņemot vērā 2015.gada
10.jūnija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 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,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta [..], īpašuma
kadastra Nr. [..], daļas 0,25 ha platībā ar ceļa platumu – 10 m (pielikumā Nr. 1 grafiskais materiāls,
kurā iezīmētas nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas), nekustamā īpašuma Salacgrīvas
novada Salacgrīvas pagasta [..], īpašuma kadastra Nr. [..], daļas 0,32 ha platībā ar ceļa platumu – 10
m (pielikumā Nr. 2 grafiskais materiāls, kurā iezīmētas nekustamā īpašuma atsavināmās daļas
robežas), atsavināšanas sabiedrības vajadzībām procesu, pašvaldības ceļa izveidei.
2.2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un [..] sadalīšanai izstrādājams
zemes ierīcības projekts, Salacgrīvas novada domei uzņemoties izdevumus saistībā ar zemes
ierīcība projekta izstrādāšanu. Zemes vienību platība var tikt precizēta, izpildot kadastrālo
uzmērīšanu.
2.3. Atbildīga par šī lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma nodaļa.
2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram
Kasparam Ķemeram.
Lēmums Nr.232. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
30.4. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2015.gada 16.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. 13-14.1.1-91) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvā,
Salacgrīvas nov., 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, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
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Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvā, Salacgrīvas
nov., kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150080009 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 3000 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) ēkām un zemei saglabāt nosaukumu un adresi [..], Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 3000 m2 platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 13855 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..], Salacgrīva, Salacgrīvas nov., un zemes
gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 13855 m2 platībā.
Lēmums Nr.233. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30.5. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Salacgrīvas pilsētā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, N.Tiesnesis, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz [..] 2015.gada 16.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/404), lai nodrošinātu
iedzīvotājiem drošu pārvietošanos pa Transporta ielu, Salacgrīvā un ierobežotu smago automašīnu
sacelto ceļa putekļu nosēšanos dzīvojamo māju teritorijās, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.323 (Maksimālā ātruma ierobežojums) ar maksimālā ātruma
ierobežojumu 30 km/h uz Transporta ielas Salacgrīvas pilsētā ziemeļrietumu daļā pie
nekustamā īpašuma ar kadastra apz. 66150090015 (virzienā uz Pērnavas ielu), atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.323 (Maksimālā ātruma ierobežojums) ar maksimālā ātruma
ierobežojumu 30 km/h uz Transporta ielas Salacgrīvas pilsētā dienvidaustrumu daļā pie
nekustamā īpašuma ar kadastra apz. 66150010008 (virzienā uz Salacgrīvas ostu), atbilstoši
pielikumam Nr. 1.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot
zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
4. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.234. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1. Par SIA "Limbažu slimnīca" kapitāla daļām
D.Straubergs informē, ka ir saņemta Krimuldas novada domes vēstule „Par SIA „Limbažu
slimnīca” kapitāla daļām” (iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam) ar priekšlikumu izskatīt
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jautājumu par Krimuldas novada domei piederošo SIA „Limbažu slimnīca” kapitāldaļu iegūšanu
īpašumā.
Debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, I.Balode, J.Cīrulis, M.Trankalis; izsakās I.Bendrāte.
Deputāti vienojas sniegt atbildi Krimuldas novada domei, informējot, ka Salacgrīvas novada dome
izsaka interesi par kapitāldaļu iegādi, pēc pārdošanas noteikumu saņemšanas izskatīt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu SIA „Limbažu slimnīca” kapitāldaļu iegūšanai īpašumā.
D.Straubergs informē, ka saņemti trīs iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes gabalus sezonas
tirdzniecības vietu izveidei dažādās vietās pie stāvlaukuma „Jūra” autoceļa A1 Rīga (Baltezers) –
Igaunijas robeža (Ainaži) 72,415 km kreisajā pusē.
Ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, M.Trankalis, J.Cīrulis.
Izpilddirektoram K.Ķemeram tiek uzdots uz jūlija komiteju sēdēm iesniegt priekšlikumu par
iepriekš minētajos iesniegumos norādīto teritoriju nomas un apsaimniekošanas tiesību pretendentu
atlases noteikumiem.
Papildus darba kārtības jautājums:
30.6. §
Par finansiālu atbalstu Liepupes pilskalna arheoloģiskai izpētei
(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga, A.Zunde, J.Cīrulis; izsakās A.Ilgavīzis)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zinātniski pētnieciskā darba izstrādātājas [..]
2015.gada 17.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/410) par finansiāla atbalsta sniegšanu
arheoloģiskās izpētes veikšanai Liepupes pilskalnam ar mērķi noskaidrot tā kultūrvēsturisko
vērtību, kurā 3 profesionāļu vadībā tiks iesaistīti brīvprātīgie skolēni, kas būs unikāla iespēja
vietējiem jauniešiem apgūt pirmās iemaņas arheoloģijā un izzināt sava novada aizvēsturi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta piekto
daļu, atklāti balsojot: PAR- 14 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, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu 1225.52 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 52 centi)
Liepupes pilskalna arheoloģiskai izpētei.
Lēmums Nr.235. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:55.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 18.06.2015.

Sēdes protokolētājs

____________________________
Inita Hartmane, 18.06.2015.
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