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.10
Salacgrīvā

2015.gada 29.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā
redakcijā
2. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam apstiprināšanu
galīgajā redakcijā
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija lēmumā Nr. 206 „Par
konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu”
4. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
5. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr. 80 „Par
Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas
pārvaldei”
6. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Transporta ielā 9, Salacgrīvā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
7. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Ziediņi”, Liepupes pagastā
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezera krasts”, Liepupes pagastā iznomāšanu
9. Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
10. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
11. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
12. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
13. Par nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu
15. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumam „Ezers”, Liepupes
pagastā
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
20. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Lāņu ciemā

21. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Tūjā, Liepupes pagastā
22. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009576
23. Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas
bibliotēkas reorganizāciju
24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu„
25. Par Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmuma Nr.340 „Par Salacgrīvas
novada domes bibliotēkas padomes izveidi un nolikuma apstiprināšanu„ atcelšanu
26. Par Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
27. Par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
29. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr. 347 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr.28 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība””
31. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Korģenes ciemā” realizācijai
32. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” realizācijai
33. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Vecsalacas ciemā” realizācijai
34. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā”
īstenošanas līdzfinansēšanai
35. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā” realizācijai
36. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” realizācijai
37. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai
38. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai
39.Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim
Cīrulim
39.2.Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un
konkursa noteikumu apstiprināšanu
39.3.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010329
39.4.Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010060
39.5.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
39.6.Par pabalsta piešķiršanu Dacei Martinsonei
39.7.Par IK “S.G.A.” Salacgrīvas jahtu ostā sniegto pakalpojumu maksas saskaņošanu
39.8.Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Pērnavas
ielā 31, Salacgrīvā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
39.9. Par finansiālu atbalstu fonda „1836” aktivitātēm Salacgrīvas novadā projekta „Aplido, apceļo,
apmīļo Latviju” ietvaros
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40. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-4„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1. Salacgrīvas novada domes budžeta izpilde 2015.gada I pusgadā (ziņo Salacgrīvas novada domes
ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa)
2. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu (ziņo SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis
K.Krūmiņš)
3. Par aktualitātēm Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas projekta virzībā (ziņo Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis un Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja V.Krūze)
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis, Ilona Balode
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Aivars
Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu
vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas
novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte, Līga Apsīte – Salacgrīvas novada domes ainavu
arhitekte, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas
novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes
loceklis, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Uzaicinātās personas: Pilnsabiedrības “RB Latvija” telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis
Nepiedalās- Dace Martinsone (personiski iemesli); Sanita Šlekone (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē - tiek veikts domes sēdes audio ieraksts, kurš tiks
publicēts pašvaldības mājaslapā; sēdes darba kārtībā ir iekļauti komiteju virzītie jautājumi un
papildus darba kārtības jautājumi, kuri nav skatīti komiteju sēdēs.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 39 jautājumiem un
9 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto
darba kārtību.
1.§
Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā
redakcijā
(ziņo V.Krūze)
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1.daļu, 2014.gada
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 68.2 punktu un pamatojoties uz institūciju sniegtajiem atzinumiem,
3

publiskās apspriešanas laikā izvērtētajiem ierosinājumiem, saskaņā ar 2015.gada 20.jūlija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam galīgajā redakcijā
(pielikums Nr.1).
2. Informāciju par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu
publicēt pašvaldības interneta vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.
3. Nodrošināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam pieejamību
Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē un Liepupes pagasta pārvaldē.
4. Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam nosūtīt Rīgas plānošanas
reģiona administrācijai un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.
Lēmums Nr.237. Pielikums uz 102 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam apstiprināšanu
galīgajā redakcijā
(ziņo V.Krūze, J.Cīrulis)
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1.daļu, 2014.gada
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 68.2 punktu un pamatojoties uz institūciju sniegtajiem atzinumiem,
publiskās apspriešanas laikā izvērtētajiem ierosinājumiem, saskaņā ar 2015.gada Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam galīgajā
redakcijā (pielikums Nr.1).
2. Informāciju par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2038.gadam
apstiprināšanu publicēt pašvaldības interneta vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos
veidos.
3. Nodrošināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam
pieejamību Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē un Liepupes pagasta
pārvaldē.
4. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2038.gadam nosūtīt Rīgas
plānošanas reģiona administrācijai un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.
Lēmums Nr.238. Pielikums uz 29 lp. pievienots protokolam.
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3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija lēmumā Nr. 206 „Par
konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu”
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās L.Jokste)
Saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija lēmumu
Nr. 206 „Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” apstiprināšanu”
apstiprinātajā nolikumā „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” (protokols Nr.8; 6.§):
1. Nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015” 5.1., 5.2. un 5.3.punktu izteikt
jaunā redakcijā:
„5.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu izdevumā „Salacgrīvas novada ziņas” un
mājaslapā www.salacgriva.lv.
5.2. Pieteikumu par piedalīšanos līdz 2015.gada 4.septembrim iesniedz rakstveidā uz pieteikuma
veidlapas (pielikums Nr.1) Salacgrīvas novada domē pie sekretāres (t.64071973) vai
informācijas nodaļā (64071987), tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju adresi un tālruņa numuru.
5.3. Objektu vērtēšana notiek līdz 2015.gada 30.septembrim.”
Lēmums Nr.239.
4. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, 2015.gada 27.jūnija LR Ekonomikas
ministrijas vēstuli Nr.32-1-5437, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes Ekonomikas ministrijas pārstāvi Ilzi Beināri.
2. Iekļaut Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora
vietnieku Kristapu Somu Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Ekonomikas ministrijas
pārstāvi.
Lēmums Nr.240. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr. 80 „Par
Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas
pārvaldei”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz „Likumu par ostām” 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības zemi nodod
valdījumā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas ostas pārvaldes
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2015.gada 16.jūlija iesniegumu Nr. 1-12/54 „Par zemes gabala nodošanu Salacgrīvas ostas
pārvaldes valdījumā” un saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
19.marta lēmumā Nr. 80 „Par Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu
valdījumā Salacgrīvas ostas pārvaldei”:
Papildināt lēmumu ar 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.6. Kadastra Nr.6615 009 0090, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 009 0043, 355 m2,
adrese: Jūrmalas iela 2b, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.”
Lēmums Nr.241. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Transporta ielā 9, Salacgrīvā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora pienākumu
izpildītāja J.Vonda iesniegumu (reģ. 29.06.2015.g. Nr.3-11/734) ar lūgumu nodot bezatlīdzības
lietošanā daļu pašvaldības zemes gabalu 310 kv.m platībā Transporta ielā 9, Salacgrīvā, lai
nodrošinātu operatīvo dienestu – valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas
operatīvo transportlīdzekļa izbraukšanu no teritorijas.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
Pašvaldības zemes gabala Transporta ielā 9, kadastra apz. 6615 001 0086 daļu 310 kv.m
platībā paredzēts izmantot operatīvo transportlīdzekļu izbraukšanai no teritorijas Transporta ielā 5.
Transporta iela 9, kadastra Nr. 6615 001 0086, sastāv no zemes vienības 0,3171 ha platībā
ar kadastra apz. 6615 001 0086 un uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000442506, zemes bilances vērtība 5865,08 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.839 „Nodrošinājuma
valsts aģentūras nolikums” 1.punktu, nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Ņemot vērā to ka, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija pilda
funkcijas, kas nodrošina iedzīvotāju drošību, pašvaldības zemes gabala daļas 310 kv.m platībā
Salacgrīvā, Transporta ielā 9 nodošana bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai ir
lietderīga un atbalstāma.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 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 trešo, ceturto un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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. Nodot bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai zemes gabala daļu – 310 kv.m
platībā (pielikums Nr.1) Salacgrīvā, Transporta ielā 9, zemes vienības kadastra apz. 6615 001
0086.
2. Zemes gabals tiek nodots Nodrošinājuma valsts aģentūrai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta un Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļa izbraukšanas no teritorijas
nodrošināšanai.
3. Zemes gabalu nodot, slēdzot rakstveida līgumu.
4. Zemes gabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem.
Lēmums Nr.242. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 pievienoti protokolam.
7. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Ziediņi”, Liepupes pagastā
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..] iesniegumus par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz
pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Ziediņi”, kadastra Nr. 6660 009 0058, Liepupes pagastā,
konstatēja:
1.1. [..], personas kods [..] iesniegumā (saņemts 2015.gada 13.jūlijā Salacgrīvas novada domē reģ.
Nr.7-16.2/453) lūdz piešķirt zemes nomas tiesības Liepupes pagastā uz viņam pastāvīgā lietošanā
bijušo zemi „Ziediņi”, kadastra Nr. [..]), kur personai zemes lietošanas tiesības atsavinātas ar
2015.gada 24.aprīļa Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/73 un tās izbeigušās ar
2011.gada 30.decembri.
1.2. Uz zemes gabala atrodas [..] piederošas būves ar kadastra apz. [..] dzīvojamā māja un ar
kadastra apz. [..] kūts ar šķūni (2006.gada 14.jūnija mantojuma apliecība un mantojuma sadales
līgums).
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 22.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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 „Ziediņi”, kadastra Nr.6660 009 0058 (2,47 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1,
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.243. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
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8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezera krasts”, Liepupes pagastā iznomāšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās A.Ilgavīzis)
1. Izskatījusi [..], personas kods [..], 2015.gada 8.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/377) par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas „Ezera krasts”,
kadastra Nr. 6660 009 0437 iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Ezera krasts”, kadastra Nr. 6660 009 0437 (8,07 ha
platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000460465.
1.2. 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 22.jūlija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem [..], personas kods [..] daļu no zemes gabaliem pašvaldības nekustamā
īpašumā „Ezera krasts”, kadastra Nr. 6660 009 0437, Liepupes pagastā, saskaņā ar pievienoto
zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1), teritoriju Nr. 1 (1,5 ha platībā) un teritoriju Nr. 2 (2,77ha
platībā).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
2.3 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.
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
2.5. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1.augustu par zemes gabalu 2,77 ha platībā
un ar 2016.gada 1.janvāri par zemes gabala daļu 1,5 ha platībā.
2.6. Noteikt līguma darbības termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.244. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

9. §
Par daļu pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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 [..], dzīvojošas [..], 2015.gada 15.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/399), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas
ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 363 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto
zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu mazdārziņiem.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1.augustu.
Lēmums Nr.245. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
1.Salacgrīvas novada domē 2015.gada 25.jūnijā saņemts [..], dzīvojoša [..], iesniegums (reģ.Nr.714/47) par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni” uz dzīvojamām telpām [..] ar
kopējo platību 35,8 kv.m, jo persona dzīvojusi un ir bijusi pierakstīta šajā īpašumā no 1997.gada.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1. Nekustamais īpašums „Piekūni”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0113 ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
1000000543569.
1.2. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apz.6625 002 0013 001 (kopējā
platība 123,00 kv.m), kūts ar kadastra apz.6625 002 0013 002 un zemes ar kadastra apz.
66250020113 0,47 ha platībā.
1.3. Īres līgums par iepriekš minētā īpašuma izīrēšanu nav noslēgts.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], Ainažu pagastā, „Piekūni” uz dzīvojamām telpām
[..] ar kopējo platību 35,8kv.m.
2.2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
2.3. Noteikt līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.246. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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11. §
Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
1.Salacgrīvas novada domē 2015.gada 25.jūnijā saņemts [..], dzīvojošas [..] iesniegums (reģ.Nr.714/48) par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni” uz dzīvojamām telpām [..] ar
kopējo platību 43,5 kv.m, jo persona dzīvojusi un ir bijusi pierakstīta šajā īpašumā no 1997.gada.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1. Nekustamais īpašums „Piekūni”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0113 ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 1000000543569.
1.2. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apz.6625 002 0013 001 (kopējā
platība 123,00 kv.m), kūts ar kadastra apz.6625 002 0013 002 un zemes ar kadastra apz.
66250020113 0,47 ha platībā.
1.3. Īres līgums par iepriekš minētā īpašuma izīrēšanu nav noslēgts.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., un saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], Ainažu pagastā, „Piekūni” uz dzīvojamām telpām
[..] ar kopējo platību 43,5kv.m.
2.2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
2.3. Noteikt līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.247. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni”, Ainažu pagastā
1.Salacgrīvas novada domē 2015.gada 25.jūnijā saņemts [..], dzīvojoša [..] iesniegums (reģ.Nr.714/49) par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības īpašumā „Piekūni” uz dzīvojamām telpām [..] ar
kopējo platību 32,5 kv.m, jo persona dzīvojusi un ir bijusi pierakstīta šajā īpašumā no 1986.gada.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1. Nekustamais īpašums „Piekūni”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0113 ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
1000000543569.
1.1.1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apz.6625 002 0013 001 (kopējā
platība 123,00 kv.m), kūts ar kadastra apz.6625 002 0013 002 un zemes ar kadastra apz.
66250020113 0,47 ha platībā.
1.2. Īres līgums par iepriekš minētā īpašuma izīrēšanu nav noslēgts.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], Ainažu pagastā, „Piekūni” uz dzīvojamām telpām
[..] ar kopējo platību 32,5 kv.m.
2.2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
2.3. Noteikt līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.248. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo D.Straubergs)
1.Salacgrīvas novada pašvaldība ir saņēmusi Nodrošinājuma valsts aģentūras (2015.gada 12.jūnija
vēstuli, reģ. Nr.3-11/692), kas ir Iekšlietu ministrijas nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tīruma ielā
30, kadastra Nr. 6615 002 0115 pārvaldītājs un apsaimniekotājs ar priekšlikumu pārņemt
pašvaldības īpašumā LR Iekšlietu ministrijai piederošo īpašumu Tīruma ielā 30, Salacgrīvā.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1.1.Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tīruma ielā 30, kadastra Nr. 6615 002 0115, sastāv no zemes
gabala 20774 kv.m platībā, uz zemes gabala atrodas vadības centra ēka, sūkņu māja, sarga tornis,
kazarma, noliktava, elektro sadales ēka un hlorētava, kas reģistrēti uz valsts vārda LR Iekšlietu
ministrijas personā Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 896.
1.2.Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, šis īpašums nepieciešams pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai – uzņēmējdarbības attīstībai.
2.Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 10.punktā
noteikto pastāvīgo funkciju – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu, Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešams šis īpašums,
lai saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” pildītu savu autonomo funkciju – sekmētu saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Pamatojoties uz
likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 10. punktu, balstoties uz 2015.gada 22.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pārņemt pašvaldības īpašumā LR Iekšlietu ministrijai piederošo īpašumu Salacgrīvā, Tīruma
ielā 30, kadastra Nr. 6615 002 0115, tā izmantošanai likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 10.punktā noteiktajai funkcijai – sekmētu saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Lēmums Nr.249. Iesniegums uz 21 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20. maija lēmumu Nr. 177 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 7; 7.§), 2015.gada 2.jūlija Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.13, ņemot vērā to, ka
nekustamā īpašuma nosolītāja Kristīne Pudova ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma
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cenu EUR 3810 (trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro), saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes
pagastā, kadastra Nr.6660 010 0070 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3810 (trīs
tūkstoši astoņi simti desmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.250. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumam „Ezers”, Liepupes
pagastā
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20. maija lēmumu Nr.178 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2015.gada 2.jūlija Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.14 un to, ka [..] izsolē nosolījis augstāko
cenu nomas maksai gadā EUR 603,59, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 2.jūlijā notikušās Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Ezers”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2015.gada 2.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.14, slēgt nekustamā īpašuma „Ezers”, kadastra Nr. 6660 009 0405, nomas
līgumu ar [..], nosakot nomas maksu gadā EUR 603,59.
3. Īpašums tiek iznomāts ar mērķi – sakārtot un attīstīt ūdens tilpni un tai piegulošo teritoriju, zivju
pavairošanai ūdens tilpnē, ūdens aktivitāšu izveidei vasarā un ziemā.
4. Noteikt nomas termiņu 12 (divpadsmit) gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.251.
16. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
I.Cīrule lūdz precizēt sagatavotā lēmumprojekta 2.3.punktu, izsakot to sekojoši – “2.3.Zemes
vienībai Nr.3 ar platību 2500 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas
dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods 0601) – 2500 m2 platībā.”
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar
grozījumiem, 2.3.punktu izsakot sekojoši: “2.3.Zemes vienībai Nr.3 ar platību 2500 m2 (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes
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gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 2500 m2 platībā.”
Izskatījusi [..] 2015.gada 20.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 474) 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, saskaņā
ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
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 3006 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 3006 m2 platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 2500 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 2500 m2 platībā.
2.3. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 2500 m2 (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 2500 m2 platībā.
Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule)
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..] kadastra Nr.[..], kopīpašnieku [..], p.k.[..], un [..], p.k.[..],
2015.gada 26.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/423), Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu [..].
1.2. Nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] ir
paredzēts sadalīt četrās zemes vienībās - trīs apbūves gabalos aptuveni 1543m2, 1263 m2 un 1225
m2 un piebraucamais ceļš 313 m2 platībā, atbilstoši klāt pievienotajai shēmai.
1.3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir savrupmāju
apbūves teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1200 m2.
1.4. Nekustamajā īpašumā ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas
valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslā.
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1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības 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, saskaņā
ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome, NOLEMJ:
2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.2.1.3. Ar zemes gabalu kopīpašniekiem.
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām;
2.2.1.5. Ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
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.253. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

18. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..], personas kods [..],
2015.gada 12.jūlija iesniegumu (reģ.Nr. 13-14.1.1-108) par nekustamā īpašuma sadalīšanu,
Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamais īpašums [..] kad. Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..].
1.2. No nekustamajā īpašumā [..] kad. Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un platību 21,17 ha, ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 8,71 ha platībā.
1.3. Zemes dalīšanas rezultātā ir paredzēts izveidot divus nekustamos īpašumus:
1.3.1.Zemes dalīšanas rezultātā atdalītajai zemes vienībai aptuveni 8,71 ha platībā paredzēts
piešķirt nosaukumu “Rūtas”.
1.3.2. Zemes dalīšanas rezultātā atlikušajai zemes vienībai aptuveni 12,46 ha platībā
paredzēts saglabāt nosaukumu [..].
1.4. Nekustamā īpašuma [..] kad. 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, kurās no jauna veidojama
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zemes gabala minimālais lielums ir noteikts divi hektāri, un meža teritorijas, kurās no jauna
veidojama zemes gabala minimālais lielums nav noteikts.
1.5. LR Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās
zemes vienības minimālā platība ir 2 ha.
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
Salacgrīvas novada dome, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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.
1. 2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir
sekojoši nosacījumi:
2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
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.
2.2.4.
Pamatojoties uz ierakstu Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000014061, ir nepieciešama rakstiska piekrišana no [..].
Lēmums Nr.254. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..] īpašnieces [..], p.k.[..], 2015.gada
12.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.13-14.1.1-109) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas
novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..].
1.2. No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66720050274 un kopējo platību 48,28 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 19,51 ha
platībā.
1.3. Atdalāmajai zemes vienībai ir paredzēts piešķirt nosaukumu “Lielzemnieki”,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas novads, bet paliekošajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu [..].
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1.5. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas
ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās teritorijas
un mežu teritorijas.
1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka
zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot
detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.8. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā
ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
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 klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2. 2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir
sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Citām institūcijām atbilstoši LR 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta
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.
2.2.4. Pamatojoties uz ierakstu Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1186, ir
nepieciešama rakstiska piekrišana no [..].
Lēmums Nr.255. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Lāņu ciemā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās M.Trankalis)
Pamatojoties uz Lāņu ciema iedzīvotāju iesniegto priekšlikumu (28.06.2015. iesniegums,
reģ.Nr.3-16.2/426) par ceļazīmju uzstādīšanu un 2015.gada 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem par satiksmes organizāciju Lāņu ciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ceļazīmes Nr.528 „Dzīvojamā zona” un Nr.529 „Dzīvojamās zonas beigas” Lāņu ciemā,
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam Nr. 1.
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2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot zīmju
uzstādīšanu ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
3. Ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumus sedz iesnieguma iesniedzēji par saviem
līdzekļiem.
Lēmums Nr256. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Tūjā, Liepupes pagastā
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz Tūjas iedzīvotāju priekšlikumu par ātrumvaļņa uzstādīšanu un 2015.gada
10.jūnija un 22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem par satiksmes organizāciju
Liedaga ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ātrumu ierobežojošu ātrumvalni un brīdinājuma zīmes Nr.113 “Nelīdzens ceļš
(slieksnis)” Liedaga ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam
Nr.1.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim saskaņot
zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
3. Ceļa zīmes un ātrumvani uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.257. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un aptaujas anketas uz 22 lp. pievienoti
protokolam.
22. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580009576
(ziņo D.Žibals)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojošs [..],
2015. gada 17. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015. gada 17.
jūlijā ar Nr.3-16.2/472) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580009576
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015. gada 17. jūlijā, 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 Salacgrīvas
pilsētā, Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas pilsētā 2015. gada 17. jūlijā plkst. 11:06 Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009576 (turpmāk –
protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..]
(turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas pilsētā Viļņu ielā 30 ceļa zīmes
Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), tādējādi neievērojot Ministru kabineta 2004.gada
29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes noteikumi)
135.11 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis Ceļu satiksmes noteikumu
135.11 apakšpunkta noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks
Didzis Žibals kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja
administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009576. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5.
17

daļas 11. 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 17. jūlijā, pirms automašīnas
novietošanas stāvēšanai Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, bija saņēmis mutisku atļauju gan no ceļu policijas
ekipāžas, gan no “Positivus” stāvvietas apsardzes darbinieka, gan no domes kārtībniekiem par to, ka
var stāvēt uz pasākuma laiku 17.07 – 20.07.2015 kā arī protokolus (sodus) neizraksta.
1.3. Salacgrīvas novada domes kārtībnieki kā arī policijas darbinieki nav devuši atļauju un
nevar dot atļauju pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis
Žibals 2015. gada 16. jūlijā veica iepriekš minēto ceļa zīmju Nr. 326 fotografēšanu ar fotoaparātu
JUST 5 BLASTER, ceļa zīmes 16.07.2015 tika saskaņotas ar VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI ceļu
būvinženieri Valdi Paegli. 17.07.2015 iepriekš minētās automašīnas atrašanās vietu kārtībnieks
Didzis Žibals fiksēja ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.3; Nr.4) ir
nepārprotami redzams ceļa zīmju Nr. 326 izvietojums, kuras uzstādītas 2015. gada 16. jūlijā.
Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.1; Nr.2) ir nepārprotami redzama automašīnas stāvēšanas vieta
(Viļņu ielā 30, virzienā uz Rīgu ceļa labajā pusē pirms krustojuma ar Zaļo ielu). No tā izriet, ka
automašīna novietota stāvēšanai Salacgrīvā, Viļņu ielā 30 ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā,
tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes
noteikumi” 135.11 apakšpunktu.
1.4. Jāņem vērā, ka iesniedzējs automašīnu novietojot ceļa zīme Nr. 326 darbības zonā,
vienlaicīgi ir pārkāpis Ministru kabineta 2004.gada 29. jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes
noteikumi” 135.12 apakšpunkta prasības - aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves mala
apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu (baltā līnija).
Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms
automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes
noteikumi.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2015.
gada 17. jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvā,
Viļņu ielā 30 ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), ir izdarījis administratīvo
pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā. Par
iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai viens soda
veids un apmērs – EUR 40 naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015. gada 17. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580009576, bet
[..], dzīvojošs [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo un otro daļu
lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas, sūdzību iesniedz iestādei, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.
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.258. Pielikumi uz 4 lp., administratīvais akts uz 1 lp., administratīvā pārkāpuma
protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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23. §
Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas
bibliotēkas reorganizāciju
(ziņo H.I.Podziņa, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas
bibliotēkas ir Salacgrīvas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kuras veic
Salacgrīvas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
Iepazīstoties ar Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses
Podziņas iesniegto Salacgrīvas novada bibliotēkas reorganizācijas plānu, kā arī Salacgrīvas novada
domes izpilddirektora 2015.gada 13.maija iesniegumu Salacgrīvas novada domei „Par ieguvumiem
reorganizējot Salacgrīvas novada bibliotēkas” tika konstatēts, ka:
1. Salacgrīvas novada dome 2015.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 163 (protokols Nr.5;
31.4.§) saskaņā ar kura 2.punkta nosacījumiem, Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram
Kasparam Ķemeram uzdots 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.
2. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors 2015.gada 13.maijā iesniedzis Salacgrīvas
novada domē iesniegumu „Par ieguvumiem reorganizējot Salacgrīvas novada bibliotēkas”, kurā
norādīts, ka Salacgrīvas novada bibliotēku reorganizācijas rezultātā plānoti šādi ieguvumi: tiks
atrisināts jautājums par bibliotēku darbības nepārtrauktības nodrošināšanu atvaļinājumu laikā;
vienas iestādes ietvaros tiktu veikts metodiskais darbs ar bibliotēku filiālēm; tiktu uzlabota
koordinācija starp filiālēm un centrālās bibliotēkas vadītāja vienotu saziņu ar domi, citām iestādēm;
būtu iespējama racionālāka biroja tehnikas izmantošana; būtu centralizēti vienota budžeta un
atskaišu sagatavošana iesniegšanai domē un citās institūcijās.
3. Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas Salacgrīvas novada domei
iesniegtajā Salacgrīvas novada bibliotēkas reorganizācijas plānā norādītais pamatojums Salacgrīvas
novada bibliotēku reorganizācijas nepieciešamībai ir, ka tiks nodrošināta esošo darbinieku
aizvietošana darbinieka prombūtnes laikā; pieaugs bibliotekārā darba kvalitāte, tiks uzlabots darbs
ar jauno paaudzi, kā arī tiks dažādoti izglītojošie pasākumi skolās, bērnu dārzos; būs efektīvāka
Salacgrīvas novada pašvaldības bibliotēkas funkciju izpildes – izanalizēts, sakārtots bibliotēkas
modelis, efektīvāka resursu izmantošana, darbu deleģēšana.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, saskaņā ar 2015.gada 20.jūlija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2015.gada 22.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un
Tūjas bibliotēkas, izveidojot Salacgrīvas novada bibliotēku kā centrālo bibliotēku ar
piecām struktūrvienībām – filiālbibliotēkām: Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un
Tūjas bibliotēku.
2. Nosūtīt lēmumu atzinuma sniegšanai Latvijas Bibliotēku padomei.
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram veikt visas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā minēto bibliotēku
reorganizāciju.
Lēmums Nr.259. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
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24. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu„
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr.259 „Par
Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas reorganizāciju”,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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; 22.04.2015. lēmums Nr. 164) :
1. No pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” izslēgt apakšsadaļas:

7.1.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7.2.
Nr.

1
2
3
7.3.
Nr.

1
2

7.4.
Nr.

Salacgrīvas bibliotēka
Amats

Bibliotēkas vadītājs
Bērnu literatūras centra
vadītājs
Metodiķis
Lasītavas vadītājs
Abonementa daļas vadītājs
Apkopējs

Amats

Bibliotēkas vadītājs
Bibliotekārs
Apkopējs

0.5

1

0.3
0.3
0.25
0.25
0.2071

0.5
0.5
1
1
0.5
4.5

Koeficients

Slodzes

0.35
0.2071
0.2071

1
1
0.5
2.5

Koeficients

Slodzes

0.35
0.2071

1
0.15
1.15

Koeficients

Slodzes

0.35
0.2071

1
0.25
1.25

Koeficients

Slodzes

0.4

1

Amatalga

€ 868
€ 260
€ 260
€ 434
€ 434
€ 180
€ 2 436

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.2. IV
18.2 II
18.2 II
18.2 II
18.2 II
13. I

Amatalga

€ 608
€ 360
€ 180
€ 1 148

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.2. III
18.2 II
13. I

Liepupes bibliotēka
Amats

Bibliotēkas vadītājs
Apkopējs

Amatalga

€ 608
€ 54
€ 662

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.2. III
13. I

Tūjas bibliotēka
Amats

Bibliotēkas vadītājs
Apkopējs

7.8.

Ainažu bibliotēka

1

Slodzes

Svētciema bibliotēka

1
2

Nr.

Koeficients

Amats

Bibliotēkas vadītājs
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Amatalga

€ 608
€ 90
€ 698

Amatalga

€ 695

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.2. III
13. I

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

18.2. III

Piezīmes

2
3
7.9.

Bibliotekārs
Apkopējs

1
0.5
2.5

Koeficients

Slodzes

0.35

1

18.2 II
13. I

Korģenes bibliotēka

Nr.

1

€ 360
€ 180
€ 1 235

0.2071
0.2071

Amats

Bibliotēkas vadītājs

Amatalga

€ 608

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.2 III

2. Papildināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” ar sekojošu sadaļu:
7.1. Salacgrīvas novada bibliotēka
Nr.

Amats

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

1

Bibliotēkas vadītājs

0.536

1

€ 931

18.2. IV

2
3
4
5
6
7

Vadītāja vietnieks
Filiāles vadītājs
Filiāles vadītājs
Filiāles vadītājs
Filiāles vadītājs
Filiāles vadītājs

0.4
0.4
0.35
0.35
0.38
0.35

1
1
1
1
1
1

€ 695
€ 695
€ 608
€ 608
€ 660
€ 608

18.2 III
18.2. III
18.2. III
18.2. III
18.2. III
18.2 III

8

Bibliotekārs

0.25

1

€ 434

18.2 II

9
10

Bibliotekārs
Bibliotekārs

0.25
0.25

1
1

€ 434
€ 434

18.2 II
18.2 II

11
12
13
14
15

Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs

0.2071
0.2071
0.2071
0.2071
0.2071

0.5
0.5
0.15
0.25
0.5
11.9

€ 180
€ 180
€ 54
€ 90
€ 180
€ 6 791

13. I
13. I
13. I
13. I
13. I

Piezīmes

Salacgrīvas novada
bibliotēkā
Salacgrīvas novada
bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Salacgrīvas novada
bibliotēkā
Salacgrīvas novada
bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Salacgrīvas novada
bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.
4. Lēmumu piemērot atbilstoši Darba likumā noteiktajiem darba līguma grozījumu
izdarīšanas nosacījumiem un termiņiem.
Lēmums Nr.260. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmuma Nr.340 „Par Salacgrīvas
novada domes bibliotēkas padomes izveidi un nolikuma apstiprināšanu„ atcelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr.259 „Par
Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas reorganizāciju”,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 340 „Par Salacgrīvas
novada domes bibliotēkas padomes izveidi un nolikuma apstiprināšanu”.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.
Lēmums Nr.261.
26. §
Par Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis; izsakās H.I.Podziņa)
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 5. panta trešo daļu, 21.panta pirmo un otro daļu, saskaņā
ar 2015.gada 20.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2015.gada
22.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.
Lēmums Nr.262. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
(ziņo H.I.Podziņa; debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās H.I.Podziņa)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr.259 „Par
Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas reorganizāciju”,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas H.I.Podziņas 2015.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/191),
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi „Salacgrīvas novada
domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”
52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu, 2015.gada 22.jūlija Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem:
N.p.k.
Bibliotēkas pakalpojumi
Mērvienība
Cena
(EUR)
[bez PVN]
1.
Lasītāju apkalpošana
1.1
Lasītāja karte
1 gads
1.42
1.2
Lasītāja karte skolēniem un pensionāriem 1 gads
0.71
1.3
Starpbibliotēku abonementa izmantošana 1 izpildīts
0.22
pieprasījums
2.
Izdruka no datora, kopēšana A4 formāts:
2.1
Melnbalta, teksts
1 lpp.
0.07
2.2
Melnbalta, attēls
1 lpp.
0.14
2.3
Krāsaina, teksts
1 lpp.
0.65
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2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Krāsaina, attēls
Izdruka no datora, kopēšana A3 formāts:
Melnbalta, teksts
Melnbalta, attēls
Krāsaina, teksts
Krāsaina, attēls

5.

Faksa izmantošana

Skenēšana

1 lpp.

0.90

1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 reize
(līdz 5 lapām)
1 reize
(līdz 5 lapām)

0.14
0.28
1.25
1.56
0.14

0.25

2. Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem no bibliotēkas krājuma un datu bāzēm pievienotās
vērtības nodokli nepiemēro.
3. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi no klientu materiāliem un telpu noma apliekas ar PVN
likumā noteiktā kārtībā.
4. Lēmums stājas spēkā 1.oktobrī.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes
25.09.2013. lēmumu Nr.457 “Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas, Ainažu
bibliotēkas, Mērnieku bibliotēkas, Svētciema bibliotēkas, Tūjas bibliotēkas, Liepupes
bibliotēkas, Korģenes bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”) (protokols
Nr.13; 63.§).
Lēmums Nr.263. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 11 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
28. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2015.gada 14.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/194), 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 22.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13; 79.§), papildinot
lēmuma 1.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„1.25. bērnu T-krekls ar apdruku 4,96 EUR;
1.26. plānais T-krekls ar apdruku – 6,61 EUR;
1.27. nozīmīte ar logo – 0,83 EUR;
1.28. lietusmētelis bumbā ar apdruku – 2,89 EUR;
1.29. mazais lietussargs ar apdruku – 6,61 EUR.”
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Lēmums Nr.264. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
29. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr. 347 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2015.gada 20.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 22.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu
grozījumu 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr.347 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības
iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”:
1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” pašvaldības finansēto
vadītāja tarifikācijas sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1.
2. Lēmums piemērojams ar 2015.gada 13.jūliju.
Lēmums Nr.265. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr.28 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība””
(ziņo I.Lazdiņa)
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166)
valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2015.gada 16.jūlija iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/471), ar lūgumu
veikt grozījumus biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” iesniegtajā un Salacgrīvas
novada domes apstiprinātajā (30.01.2015. līgums Nr.3-25.3/56) 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 22.jūlija. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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:
1. Apstiprināt 2015.gada 28.janvāra līguma Nr.3-25.3/56 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par grozījumiem
2015.gada 30.janvāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/56 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt
lēmuma 2.punktā minēto vienošanos.
Lēmums Nr.266. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24

31. §
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Korģenes ciemā” realizācijai
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa 2015.gada
3.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/177) un 2012.gada 14.novembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.553 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”, saskaņā 2015.gada 22.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā”, ņemt kredītu EUR 70’096
apmērā (septiņdesmit tūkstoši deviņdesmit seši euro) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta
atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1
gads, pamatsummu atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības
budžetu.
2. Kredīta summu EUR 70’096 apmērā (septiņdesmit tūkstoši deviņdesmit seši euro) ieguldīt SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.267. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” realizācijai
(ziņo I.Bendrāte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu un pie
nosacījuma, ka saņemts Valsts kases kredīts projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” realizācijai, saskaņā ar 2015.gada
22.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” realizācijai naudas līdzekļus EUR
70096 (septiņdesmit tūkstoši deviņdesmit seši euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce
pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas,
kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās
darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu.
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Lēmums Nr.268.
33. §
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Vecsalacas ciemā” realizācijai
Pamatojoties uz SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa 2015.gada
3.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/177) un 2012.gada 14.novembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.552 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”, saskaņā 2015.gada 22.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā”, ņemt kredītu EUR 68’691
apmērā (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro) no Valsts Kases. Valsts
kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais
maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu.
2. Kredīta summu EUR 68’691 apmērā (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens
euro) ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.269.
34. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā”
īstenošanas līdzfinansēšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu un pie
nosacījuma, ka saņemts Valsts kases kredīts projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā” realizācijai, saskaņā ar 2015.gada
22.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Vecsalacas ciemā” īstenošanas līdzfinansēšanai
naudas līdzekļus EUR 68691 (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce
pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas,
kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās
darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu.
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Lēmums Nr.270.
35. §
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā” realizācijai
Pamatojoties uz SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa 2015.gada
3.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/177) un 2012.gada 14.novembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.554 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”, saskaņā 2015.gada 22.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā”, ņemt kredītu EUR 73’785 apmērā (septiņdesmit trīs
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas
termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads,
pamatsummu atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kredīta summu EUR 73’785 apmērā (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci
euro) ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.271.
36. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” realizācijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu un pie
nosacījuma, ka saņemts Valsts kases kredīts projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” realizācijai, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” realizācijai naudas līdzekļus EUR
73785 ( septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce
pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas,
kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās
darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums Nr.272.
27

37. §
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai
Pamatojoties uz SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa 2015.gada
3.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/177) un 2012.gada 14.novembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.567 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”, saskaņā 2015.gada 22.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā”, ņemt kredītu EUR 68’625 apmērā (sešdesmit
astoņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas
termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads,
pamatsummu atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kredīta summu EUR 68’625 apmērā (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro)
ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.273.
38. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu un pie
nosacījuma, ka saņemts Valsts kases kredīts projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai, saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizācijai naudas līdzekļus EUR 68625 ( sešdesmit
astoņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce
pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas,
kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās
darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums Nr.274.
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39.Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2015.gada
26.jūnija iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.3.punktu, 5.7. punktu, kā arī ņemot
vērā saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
1.pielikuma „Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba
izpildes izvērtējumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo
atvaļinājumu no 2015.gada 3.augusta līdz 31.augustam – sešas papildatvaļinājuma dienas
par darba stāžu pašvaldībā un trīs kalendārās nedēļas.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma
pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma
pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).
Lēmums Nr.275. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
39.2. §
Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu
un konkursa noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis; izsakās I.Bendrāte, K.Ķemers)
Pamatojoties 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida
līguma nosacījumiem” 7., 11., 12.punktu, 2.1. nodaļu, 63., 65., 67. punktu, 12.05.2010. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 6.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā,
Krusta ielā 3, kadastra Nr. 6615 004 0238 (4761 kv.m platībā) (saskaņā 1.pielikumā iezīmēto
teritoriju), tirgus paviljona (130 kv.m platībā), tirgus nojumes (87.5 kv.m), tirgus laukuma
nožogojuma, kustamās mantas (2.pielikums) un zemes gabalu daļas Salacgrīvā, „Bocmaņa
laukums” 1300 kv.m platībā (3.1.pielikums), Viļņu iela 4 1600 kv.m platībā (3.2.pielikums) un
Ostas iela 4 3410 kv.m platībā (3.3.pielikums) rakstisku nomas tiesību izsoli un Salacgrīvas tirgus
apsaimniekošanas un gadatirgu, Jūras svētku, Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecības organizatora
tiesību pretendentu atlases konkursu, un apstiprināt konkursa noteikumus, saskaņā ar 4.pielikumu.
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2. Ņemot vērā esošā un bijušā Salacgrīvas tirgus apsaimniekotāja izteiktās pretenzijas par
nomā nodotā tirgus (t.i., nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3 un kustamās mantas) nomas
maksas apjoma nesamērīgumu pret tirgus apsaimniekošanas izdevumiem un ieņēmumiem no tirgus
apsaimniekošanas, ņemot vērā Salacgrīvas tirgus apmeklētību un personu pirktspēju, lai nodrošinātu
tirgus darbības nepārtrauktību un tirgus funkcionēšanu Salacgrīvas pilsētā, kas ir būtiska
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, noteikt nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta
ielā 3 un kustamās mantas nomas tiesību izsoles sākumcenu 50% apmērā no saskaņā ar
08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida līguma
nosacījumiem” 63., 67.punktu nosacījumiem noteiktās nomas maksas, t.i., EUR 194.42 mēnesī, kas
sastāv no zemes nomas maksas EUR 11.84 mēnesī un nekustamā īpašuma un kustamās mantas
nomas maksas EUR 182.58 mēnesī.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 0,04 par vienu kalendāro dienu (jeb EUR
1,36 mēnesī) par zemes gabala nomu Salacgrīvā „Bocmaņa laukums” un EUR 0,28 par vienu
kalendāro dienu (jeb EUR 8,48 mēnesī) par zemes gabala nomu Salacgrīvā Viļņu iela 4 un EUR
0,38 par vienu kalendāro dienu (jeb EUR 11,46 mēnesī) par zemes gabala nomu Ostas ielā 4,
tirdzniecības organizēšanai gadatirgos, Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos.
4. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto
elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kā
arī likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu (5.pielikums).
6. Apstiprināt līguma projektu (6. pielikums).
Lēmums Nr.276. Pielikumi uz 14 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
39.3. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010329
(ziņo D.Žibals; debatēs piedalās L.Jokste, I.Balode, A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis,
M.Trankalis; izsakās D.Žibals)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojoša [..],
2015. gada 21. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015. gada 22.
jūlijā ar Nr.3-16.2/477) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580010329
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015. gada 19. jūlijā, 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 Salacgrīvas
pilsētā, Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas pilsētā 2015. gada 19. jūlijā plkst. 12:53 Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580010329 (turpmāk –
protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..]
(turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas pilsētā Pērnavas ielā 26 ceļa
zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), tādējādi neievērojot Ministru kabineta 2004.gada
29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes noteikumi)
135.11 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 135.11 apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības
pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma
protokolu-paziņojumu Nr. 580010329. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktu,
transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods
EUR 40 (Četrdesmit eiro) apmērā.
30

1.2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka protokolā norādītā adrese (Pērnavas iela 26)
atrodas aptuveni vienu kilometru uz Salacgrīvas centra pusi no vietas, kurā reāli bija novietota
automašīna.
Vēl iesniedzēja norāda, ka protokolā norādītā pārkāpuma būtība par ceļa zīmes Nr. 326
darbības neievērošanu ir nepamatota, jo šīs zīmes darbība beidzas pēc “T” veida krustojuma, kur
Viļņu iela krustojas ar Pērnavas ielu, pēc krustojuma jauna ceļa zīme Nr. 326 atkārtojas tikai pēc
aptuveni 100 m, kas nozīmē, ka automašīna neatradās šīs zīmes darbības zonā.
1.3. Iebildums par nepareizi norādītu pārkāpuma vietas adresi ir nepamatots. Pielikumā
Nr.1 un Nr.2 ir norādīta automašīnas atrašanās vieta. Pielikumā Nr.2 ir norādītas Pērnavas ielas 26
robežas (no pieturas Vidusskola un gājēju pāreja līdz Dzeņu ielai). Pēc pielikuma Nr.1 un Nr.2
apskatīšanas, nepārprotami redzams, ka automašīna [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] novietota
Salacgrīvā, Pērnavas ielā 26.
Iebildums par to, ka pārkāpuma būtība ir nekorekta, ir nepamatots. Salacgrīvas novada
domes kārtībnieks Didzis Žibals 2015. gada 19. jūlijā veica transportlīdzekļa (Pielikums Nr.1) un
iepriekš minēto ceļa zīmju Nr. 326 (Pielikums Nr.4 un Nr.5) fotografēšanu ar fotoaparātu JUST 5
BLASTER, ceļa zīmes tika uzstādītas 16.07.2015. un tika saskaņotas ar VAS LATVIJAS VALSTS
CEĻI atbildīgo personu Valdi Paegli. Apskatot pielikumu Nr.1, Nr.2, Nr.3 - ceļa zīmju izvietojuma
shēmu, Nr.4 un Nr.5 var secināt, ka transportlīdzeklis ir novietots ceļa zīme Nr. 326 darbības zonā
– posmā no Zaļās ielas līdz Pērnavas un Viļņu ielas krustojumam. Iesniedzējas norādītais “T” veida
krustojums, aiz kura transportlīdzeklis tika novietots stāvēšanai, nav krustojums, bet
iebrauktuve/izbrauktuve blakusteritorijā.
Ceļu satiksmes noteikumu 291. punktā noteikts: “318., 319., 321., 323., 325., 326., 327.,
328. un 329.zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz
zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas,
minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona
nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes
stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai
cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei. ”
Jāņem vērā, ka iesniedzēja novietojot transportlīdzekli Salacgrīvā, Pērnavas ielā 26, ir
pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumu 135.12 apakšpunkta prasības par ko liecina pielikums Nr. 1.
CSN 135.12 apakšpunktā ir noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves mala
apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (horizontālā baltā līnija).
Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms
automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes
noteikumi.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2015.
gada 19. jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvā,
Pērnavas ielā 26 ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), ir izdarījis administratīvo
pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā. Par
iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai viens soda
veids un apmērs – EUR 40 naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015. gada 19. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580010329, [..],
dzīvojoša [..], bet iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo un otro daļu
lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas, sūdzību iesniedz iestādei, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.
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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.277. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp., administratīvā pārkāpuma
protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
39.4. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010060
(ziņo D.Žibals)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojoša [..],
2015. gada 22. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015. gada 22.
jūlijā ar Nr.3-16.2/485) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580010060
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015. gada 18. jūlijā, 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 Salacgrīvas
pilsētā, Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas pilsētā 2015. gada 18. jūlijā plkst. 12:36 Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580010060 (turpmāk –
protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..]
(turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas pilsētā Viļņu ielā 30 ceļa zīmes
Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), tādējādi neievērojot Ministru kabineta 2004.gada
29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes noteikumi)
135.11 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 135.11 apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības
pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma
protokolu-paziņojumu Nr. 580010060. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktu,
transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods
EUR 40 (Četrdesmit eiro) apmērā.
1.2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka automašīnu novietoja aiz autobusa pieturas aiz
aizklātas ceļa zīmes Ainažu virzienā. Iesniedzēja uzskata, ka aizklātā zīme ir maldinoša, iesniedzēja
domāja, ka noņemti ierobežojumi novietot auto. Iesniedzēja nesaprot, kāpēc, uzstādot tik daudz ceļa
zīmes, aizklātās zīmes vietā nevarēja uzlikt aizlieguma zīmi.
1.3. Aizklāta tika ceļa zīme Nr. 323 (maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h), kuru
iesniedzēja uzskatīja par maldinošu. Iesniedzēja transportlīdzekli bija novietojusi ceļa zīmes Nr.
326 (apstāties aizliegts) darbības zonā. Konkrētā darbības zona bija no Viļņu un Zaļās ielas
krustojuma līdz Viļņu un Pērnavas ielas krustojumam. Aizklātā ceļa zīme Nr. 323 neatceļ ceļa
zīmes nr. 326 (apstāties aizliegts) darbību.
Ceļu satiksmes noteikumu 291. punktā noteikts: “318., 319., 321., 323., 325., 326., 327.,
328. un 329.zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz
zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas,
minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona
nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes
stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai
cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei. ” No kā izriet, ka aizklātās ceļa zīmes Nr. 323
(maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h) vietā nebija pamats uzstādīt apstāšanās aizlieguma
zīmi.
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Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis Žibals 2015. gada 18. jūlijā veica
transportlīdzekļa (Pielikums Nr.1 un Nr.4) fotografēšanu ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER, kā arī
2015. gada 16. un 18. jūlijā tika veikta ceļa zīmju Nr. 326 (Pielikums Nr.4 un Nr.5) fotografēšanu
ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER, ceļa zīmes tika uzstādītas 16.07.2015 un tika saskaņotas ar VAS
LATVIJAS VALSTS CEĻI atbildīgo personu Valdi Paegli. Apskatot pielikumu Nr.1, Nr.2, Nr.3 ceļa zīmju izvietojuma shēmu, Nr.4 un Nr.5 var secināt, ka transportlīdzeklis ir novietots Viļņu ielā
30, ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā – posmā no Zaļās ielas līdz Pērnavas un Viļņu ielas
krustojumam.
Jāņem vērā, ka iesniedzēja novietojot transportlīdzekli Salacgrīvā, Viļņu ielā 30, arī ir
pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumu 135.12 apakšpunkta prasības par ko liecina pielikums Nr.1 un
Nr.4. CSN 135.12 apakšpunktā ir noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves
mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (horizontālā baltā līnija).
Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms
automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes
noteikumi.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2015.
gada 18. jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvā,
Viļņu ielā 30 ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), ir izdarījis administratīvo
pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā. Par
iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai viens soda
veids un apmērs – EUR 40 naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015. gada 18. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580010060, bet
[..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo un otro daļu
lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas, sūdzību iesniedz iestādei, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.
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.278. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp., administratīvā pārkāpuma
protokola – paziņojuma kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
39.5. §
Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi deputātes Daces Martinsones 2015.gada 17.jūlija
iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2015.gada 20.jūlijā, reģ. Nr.3-18/189) par
atbrīvošanu no Salacgrīvas novada domes deputāta amata pienākumu pildīšanas pirms termiņa.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, šī paša 3.panta trešo un ceturto daļu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms
termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Deputāts var iesniegt
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.
Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir
jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku
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rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā
deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar
Daces Martinsones iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputātes Daces Martinsones, personas kods
[..], pilnvaras uz Daces Martinsones iesnieguma pamata.
Lēmums Nr.279. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
39.6. §
Par pabalsta piešķiršanu Dacei Martinsonei
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Daces Martinsones 2015.gada 17.jūlija iesniegumu (Salacgrīvas novada
domē reģistrēts 17.07.2015. reģ.Nr.3-18/188), ņemot vērā to, ka persona atbilst likuma „Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 15.1 panta 2.daļā noteiktajiem
kritērijiem, un pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likums” 15.1 panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ikmēneša pabalstu Dacei Martinsonei, personas kods [..], pabalsta apmēru
nosakot, likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”
15.1 panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.
2. Pabalstu piešķirt no 2015.gada 30.jūlija.
3. Pabalsta izmaksu veikt no novada budžeta līdzekļiem.
Lēmums Nr.280. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
D.Straubergs ierosina izteikt pateicību Dacei Martinsonei par nostrādātiem gadiem un ieguldījumu
pašvaldības darbā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
39.7. §
Par IK “S.G.A.” Salacgrīvas jahtu ostā sniegto pakalpojumu maksas saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs, A.Rozenšteins, I.Balode, G.Šmits,
N.Tiesnesis, A.Alsberga, L.Jokste, J.Cīrulis; izsakās K.Ķemers)
N.Tiesnesis ierosina aicināt IK “S.G.A.” noteikt maksu par ilgstošu laivas novietošanu, piemēram,
mēneša maksu.
A.Rozenšteins ierosina noteikt maksu par jahtu novietošanu (nevis “laivu un jahtu novietošanu” –
kā lēmumprojektā).
D.Straubergs, ņemot vērā deputātu komentārus un priekšlikumus, ierosina atlikt jautājumu, lūgt IK
“S.G.A.” papildināt Salacgrīvas jahtu ostā sniegto maksas pakalpojumu sarakstu.
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Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 2015.gada
12.augusta Finanšu komitejas sēdē, uzdot izpilddirektoram K.Ķemeram aicināt IK “S.G.A.”
pārskatīt un papildināt Salacgrīvas jahtu ostā sniegto maksas pakalpojumu sarakstu.
Lēmums Nr.281. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
39.8. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Pērnavas
ielā 31, Salacgrīvā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada
8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka noteikumu 2.nodaļas normas
(izņemot noteikumu 7.punktu) nepiemēro, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai
ir ierobežota publiska pieejamība, 65.punktu, ka arī, ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada
pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošināta sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšana,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Salacgrīvas vidusskolas, Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā virtuves bloka telpas
(Nr. 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57) ar platību 104.4 m2 un kafejnīcas telpu (Nr.46)
ar platību 60.4m2, ar kopējo platību 164.8 m2 apmērā sabiedriskā ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai Salacgrīvas vidusskolā.
2. Noteikt nomas maksu par telpām sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Salacgrīvas vidusskolā vienam mēnesim EUR 23.09.
Lēmums Nr.282. Nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.

39.9. §
Par finansiālu atbalstu fonda „1836” aktivitātēm Salacgrīvas novadā projekta „Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju” ietvaros
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, I.Balode; izsakās I.Bendrāte)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi fonda „1836” komandas 2015.gada 29.jūlija
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/507) par finansiāla atbalsta sniegšanu takas izveidē „Aplido, apceļo,
apmīļo Latviju” ar mērķi veicināt takas izveidošanu apkārt Latvijai ar ceļošanai piemērotu
infrastruktūru (naktsmītnēm un ēšanas vietām), izveidot filmu par taku „1836”, caur četriem
gadalaikiem, uzfilmēt raidījuma ciklu ar cilvēkiem, kuri dzīvo takas teritorijā, izveidot dokumentālu
filmu par takas tapšanas procesu un izveidot grāmatu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” – tādā veidā
veicinot aktīvo atpūtu, Latvijas apceļošanu un lauku attīstību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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. Piešķirt finansējumu 1836 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši euro) dalībai
projektā „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar fondu „1836” par Salacgrīvas novadā ietilpstošās Latvijas
valsts robežas pieejamības, pievilcības un tūrisma piedāvājuma attīstīšanu un
popularizēšanu projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” ietvaros.
3. Uzdot Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram sadarboties ar fonda „1836”
komandu maršruta izveidošanā Salacgrīvas novada teritorijā un mārketinga aktivitāšu
īstenošanā projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” ietvaros.
Lēmums Nr.283. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
40. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija
saistošajos noteikumos Nr. B-4„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem – saskaņā ar
2015.gada 29.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.283 “Par finansiālu atbalstu fonda
„1836” aktivitātēm Salacgrīvas novadā projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” ietvaros” no
plānotā naudas atlikuma uz 31.12.2015.novirzot EUR 1836 Salacgrīvas novada tūrisma centra
budžeta tāmē.
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 10.jūnija un 22.jūlija Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
20.maija saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu
pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.284. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 24 lp. pievienoti protokolam.
Pārtraukums no plkst.16:45 līdz plkst.16:50.
Informācija
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina vispirms izskatīt jautājumu “Par aktualitātēm Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūras līnijas projekta virzībā”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu.
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1.Par aktualitātēm Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas projekta virzībā
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis ziņo par
izveidotās darba grupas darbu.
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja V.Krūze informē par sagatavotajām anketām
iedzīvotāju aptaujas veikšanai rudenī.
J.Cīrulis prezentē protokolam pievienotos dokumentus uz 8 lp.
Pilnsabiedrības “RB Latvija” telpiskās plānošanas eksperts N.Balgalis prezentē protokolam
pievienotos dokumentus uz 8 lp.
(debatēs piedalās L.Jokste, A.Rozenšteins, D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Zunde)
2.Salacgrīvas novada domes budžeta izpilde 2015.gada I pusgadā
Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa
(informācija uz 9 lp. pievienota protokolam)
3. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
Ziņo SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš
(SIA “Salacgrīvas ūdens” iesniegtie prognozējamā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķini
uz 69 lp., Salacgrīvas novada domes ekonomistes – budžeta plānotājas I. Lazdiņas atzinums par
SIA “Salacgrīvas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu uz 1 lp. un SIA
“Salacgrīvas ūdens” izstrādāts Latvijas Republikā spēkā esošo un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu salīdzinājums uz 7 lp.
pievienoti protokolam)
(debatēs piedalās M.Trankalis, A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa, K.Krūmiņš)
Sēdi slēdz plkst.18:20
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 29.07.2015.

____________________________
Inita Hartmane, 29.07.2015.

Sēdes protokolētājs
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