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.12
Salacgrīvā

2015.gada 24.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.11„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
4. Par grozījumu 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 353 „Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta
nolikuma apstiprināšanu”
5. Par grozījumiem 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 395 „Par Salacgrīvas novada domes
nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu pieņemšanas deleģējumu”
6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”
7. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
8. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580012136
9. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580012084
10. Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2015.gada
31.augusta lēmuma apstrīdēšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas
dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma naudas
un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma naudas
un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu par
nekustamā īpašumam [..]
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
21. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa
parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepupe 29”-14, Liepupē, Liepupes pagastā pārdošanu
par izsolē nosolīto cenu
23. Par pašvaldības saimniecību Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā cirsmu izsoles rīkošanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slīmesti - 3”, Liepupes pagastā izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Zonepes 6” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Saulītes 1” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27. Par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Tērces”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunieši 3”- 1, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
29. Par Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu par īpašumu nodošanu atsavināšanai
atcelšanu un īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
30. Par kustamās mantas – apkures sistēmu Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54, Salacgrīvā
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
31. Par 2008.gada 10.oktobrī noslēgtā nomas līguma Nr. 6-52/5 pārjaunošanu
32. Par grozījumu 2012.gada 30.janvāra līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanu
33. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
34. Par nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas
līguma pagarināšanas apstiprināšanu
35. Par pašvaldības zemes nomas līgumu Tērces ielā 10 un Salas ielā 19, Salacgrīvā
pārjaunošanu
36. Par grozījumiem 2013.gada 27.decembra zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/37
37. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Svīres”, Liepupes pagastā
38. Par daļu pašvaldības zemes gabala Muižas ielā 6, Liepupē iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
39. Par apbūvēta pašvaldības zemes gabala Pārupes iela 1, Liepupē, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
40. Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā sadalīšanu,
lietošanas mērķa un adreses noteikšanu
41. Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
42. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
43. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..] pagastā, Salacgrīvas novadā
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44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
49. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr. 29 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
50. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
51. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
52. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas
apstiprināšanu
53. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
54. Par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu
apstiprināšanu 2015./2016. mācību gadam un pašvaldības finansējuma sadali izglītības
iestādēm programmu realizācijai
55. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2015./2016. gada apkures sezonai Ainažu
pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām
56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 4” dz.1, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
57. Papildus darba kārtības jautājumi:
57.1.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
57.2.Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2016.gadā” apstiprināšanu
58. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
19.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona
Balode, Eduards Ādmīdiņš
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Valada Neimane –
Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta
vadītāja, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore, Didzis Žibals –
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Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste
Nepiedalās- Gints Šmits (personiski iemesli) Māris Trankalis (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 57
jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā SIA „ZAAO” 2015.gada 11.maija
vēstuli Nr.3-12-555 „Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas struktūrā”, 2015.gada
16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.
gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Salacgrīvas novadā””.

2.

Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.309. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 11 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāte Ilona Balode.
2. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2015.gada 11.maija vēstuli (Reģ.
Salacgrīvas novada domē 2015.gada 11.maijā, Reģ. Nr. Nr.3-11/555) “Par izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas maksas struktūrā” (turpmāk – Vēstule) un tai pievienoto maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu.
SIA “ZAAO” Vēstulē norādījusi, ka atbilstoši Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra
revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas
atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādītajam, kā
arī SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts)
pieņemtajiem lēmumiem nepieciešams veikt izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā.
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Kā norādīts Vēstulē, VK ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai nodrošinātu pamatotu
izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos,
SIA “ZAAO” kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu
apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai
situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt
samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
reģiona pašvaldībās.
Lai izpildītu VK ziņojumā norādīto ieteikumu, SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku
sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemts lēmums atbalstīt maksas par atkritumu
apsaimniekošanu struktūras maiņu. Tāpat nolemts uzdot SIA “ZAAO” valdei 3 mēnešu laikā
iesniegt precizētu maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lēmuma projektu visās
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu SIA
“ZAAO” norādījusi, ka gan atkritumu svara un tilpuma attiecība, gan apglabāto atkritumu īpatsvars
apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt mainīgs, tādēļ SIA “ZAAO” ierosina turpmāk
nenoteikt pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos atspoguļot SIA „ZAAO”
iesniegtajā maksas aprēķinā.
Savukārt, veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā
saistītas ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot
šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru. Atbilstoši “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku
sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus
esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes:
1) maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu,
2) maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un
uzturēšanu,
3) izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Kā norādījusi SIA “ZAAO”, minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši
Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu
apsaimniekošanu, tikai tās netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos
rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām
apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO”
izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā.
Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un dalībnieku sapulcē nolemtajam SIA “ZAAO”
veikusi precizētu maksas aprēķinu, kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients no
svara uz tilpuma mērvienībām, un tas ir noteikts 0.130. Savukārt attiecībā uz dabas resursu nodokļa
apmēru tas ir noteikts 0.065 apmērā. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos gados konstatēto
attiecīgi sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un
faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.
Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu
atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to
sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8.21
EUR apmērā par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3.67 EUR apmērā par 1 m3;
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3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
0.78 EUR apmērā par 1 m3.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Vēstulei pievienoto maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķinu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo
daļu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 12.66 EUR par 1 m3 atkritumu plus
pievienotās vērtības nodoklis.
Lēmums Nr.310.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.11„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2015.gada 14.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu
un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.311. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par grozījumu 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 353 „Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta
nolikuma apstiprināšanu”
(ziņo A.Holma)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un ņemot vērā
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.septembra un Finanšu komitejas 2015.gada
16.septembra atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 353 „Par Salacgrīvas novada Sociālā
dienesta nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikumā:
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Papildināt nolikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 Sociālā dienesta darbinieki lieto apliecības saskaņā ar noteikumiem par sociālā dienesta
apliecībām, to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību (pielikums Nr. 1).”
Lēmums Nr.312. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par grozījumiem 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 395 „Par Salacgrīvas novada domes
nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu pieņemšanas deleģējumu”
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10.panta
otro daļu, un ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas priekšlikumus, 2015.gada 16.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt nekustamā īpašuma nodaļai pieņemt lēmumus par personas izslēgšanu no
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” nosacījumiem.
2. Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu
Nr. 395 „Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu” apstiprinātajā nekustamā īpašuma nodaļas nolikumā:
2.2.1. Izteikt nolikuma 16. punktu jaunā redakcijā:
„16. Veikt Pašvaldības zemes gabalu bez apbūves tiesībām nomas līgumu un medību tiesību
nomas līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, parakstot zemes nomas līgumus, kas attiecas uz zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā. Veikt Pašvaldības zemes gabalu un nekustamo īpašumu
nomas līgumu reģistrāciju DocLogix sistēmā, sekot nomas līgumu termiņu un nosacījumu
izpildei, veikt nepieciešamos grozījumus noslēgtajos nomas līgumos.”;
2.2.2. Papildināt nolikumu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
„18.1 Pieņemt lēmumus par personas izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” nosacījumiem.”
Lēmums Nr.313.
6. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”
Pamatojoties uz 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada
20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”:
1. Punktu Nr.1 izteikt šādā redakcijā:
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“1.Pilnvarot Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas speciālistu, pārvaldes sekretārus pēc
pirkuma līguma vai noraksta saņemšanas izsniegt personai rakstisku izziņu par nekustamā īpašuma
pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu.”
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.
Lēmums Nr.314.
7. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, Salacgrīvas ostas valdes locekļa A.Ratas
2015.gada 8.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/605) un SIA “Salacgrīvas Nord Termināls”
valdes locekļa A.Bērziņa 2015.gada 8.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 606), saskaņā ar
2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” pārstāvi Antu Ratas no valdes locekļa
pienākumu pildīšanas Salacgrīvas ostas valdē.
2. Iekļaut SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” valdes locekli Andri Bērziņu Salacgrīvas ostas
valdes sastāvā kā SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” pārstāvi.
3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 25.septembrī.
Lēmums Nr.315. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580012136
(ziņo D.Žibals)
Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojošs [..], 2015.
gada 26. augusta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015. gada 28.
augustā ar Nr.3-16.2/586) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580012136
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015.gada 23.augustā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
kārtībnieks Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK)
149.10 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā.
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 23. augustā plkst. 14:11 Salacgrīvas novada
domes kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.
580012136 (turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts
reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā uz ceļa „Tūja – Lembuži”, pie nekustamā īpašuma „Priedkalni” 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
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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. 580012136. 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. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka protokols ir izrakstīts nepamatoti, jo:
1) Protokolā nav salasāms gandrīz neviens vārds, kas rakstīts rokrakstā;
2) Protokols nav aizpildīts korekti, jo nav saprotams kurš administratīvo pārkāpumu kodeksa pants
ir pārkāpts, jo ir norādīts 149.10 panta 5. daļas 11. punkts kā arī ir pasvītrots 149.31 panta 8. daļa.
3) Protokolā ir norādītā automašīnas atrašanās vieta pie mājām “Priedkalni”, bet patiesībā tuvāk pie
mājām “Mārītes”.
4) Automašīna tika novietota no Tūjas braucot Lembužu virziena kreisajā ceļa pusē, uz ko ceļa
labajā pusē esošā ceļa zīme Nr. 326 (Apstāties aizliegts) ar papildzīmi Nr. 803 (1.6 km) neattiecas.
1.3. Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš minētās automašīnas
atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties aizliegts) 2015. gada 23. augustā ir
fiksējis ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.1) nepārprotami ir
redzama Transportlīdzekļa atrašanās vieta - pie mājām “Priedkalni”, ko var secināt pēc kadastra
kartes un situācijas shēmas (pielikums Nr. 2). Aplūkojot attēlu nr.1 (pielikums Nr. 1) var redzēt, ka
automašīnas aizmugurē redzama brūna dzīvojamā māja – Priedkalni, savukārt aplūkojot attēlu nr.2
(pielikums Nr. 1), var redzēt, ka aiz automašīnai priekšā labajā pusē atrodas laipa ar barjerām, kas ir
noeja uz jūru. Pēc iepriekšminētā un situācijas shēmas (pielikums Nr. 2) var secināt, ka
transportlīdzeklis ir novietots posmā starp dzīvojamo māju „Priedkalni” un noeju uz jūru, no kā
izriet, ka transportlīdzeklis ir novietots tuvāk īpašumam un mājām „Priedkalni”.
Aplūkojot shēmu (pielikums Nr.3) ir redzams ceļa zīmju izvietojums uz ceļa Tūja-Lembuži,
ceļa zīmes saskaņotas VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu nodaļā. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.4)
redzams, ka 23.08.2015 ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties aizliegts) ar papildiezīmi Nr. 803 (1.9 km)
atradās uz ceļa Tūja-Lembuži. Apskatot attēlus (pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4) var secināt, ka
transportlīdzeklis ir novietots pie mājām „Priedkalni”, no kā izriet, ka transportlīdzekļa atrašanās
vieta ir ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties aizliegts) darbības zonā.
Aplūkojot administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu 580012136 (pielikums Nr.5) var
konstatēt, ka pārkāpuma izdarīšanas vieta ir Liepupes pag, ceļš Tūja-Lembuži, pie mājām
Priedkalni, ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumu 135.11 punkta
noteiktās prasības un transportlīdzekļa vadītājs ir pārkāpis Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 149.10 panta 5. daļas 11. punktā minētās prasības. Svītrots tika 149.31 panta astotajā daļā
minētais pārkāpums
1.4. Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam
pirms automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu
satiksmes noteikumi.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2015.
gada 23. augustā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas
novadā, Liepupes pagastā uz ceļa „Tūja – Lembuži” 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, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015.gada 23.augusta sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580012136,
[..], dzīvojošs [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.316. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti
protokolam.
9. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580012084
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojošs [..], 2015.
gada 27. augusta iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015. gada 31.
augustā ar Nr.3-16.2/592) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr.580012084
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015. gada 23. augustā, 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
pagastā, Salacgrīvas novadā novadā. 2015. gada 23. augustā plkst. 16:06 Salacgrīvas novada domes
kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580012084
(turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas
numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā ceļa posmā “Lielurgas-Oltūži”, posmā starp īpašumiem “Kutkājas” un “Bērziņi”, ceļa zīmes
Nr. 522 darbības zonā (Stāvēšanas aizlieguma zona), tādējādi neievērojot Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes
noteikumi) 136.3 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 136.3 apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5. daļas 12. punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā
pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā
pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580012084. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 12.
punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas
sods EUR 40 (Četrdesmit eiro) apmērā.
1.2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka protokols ir izrakstīts nepamatoti, jo nebija
norādījuma ne lieguma zīmes, kas liegtu veikt pagriezienu pa kreisi un apstāties, ceļa malā esošās
ceļa zīmes strikti ievēroja un nobrauca no galvenā ceļa tā atzarā, kur nebija nedz lieguma, nedz
norādes. Apstāšanās iemesls - Kādā no ceļa grambām tika bojāts izpūtējs, a/m sāka skaļi rūkt. Lai
noskaidrotu radušos situāciju, meklējām un atradām ceļa nobrauktuvi ar redzamām piknika vietas
pazīmēm. Apsekojis auto tehnisko stāvoklim kopā ar ģimeni, nokāpa pludmalē, lai konsultētos ar
autoservisa speciālistiem un saņemtu rekomendācijas par tālāko rīcību. Saņēmis autoservisa
rekomendācijas, kopā ar ģimeni ieturēja līdzi paņemto maltīti un nedaudz uzkavējās pludmalē.
1.3. Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš minētās automašīnas
atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes Nr. 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) 2015. gada 23.
augustā ir fiksējis ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER. Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.1) ir redzama
Transportlīdzekļa atrašanās vieta, kā arī apskatot situācijas shēmu (pielikums Nr. 2), var secināt, ka
transportlīdzeklis ir novietots ceļa posmā “Lielurgas-Oltūži”, posmā starp īpašumiem “Kutkājas” un
“Bērziņi”.
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Aplūkojot shēmu (pielikums Nr.3) ir redzams ceļa zīmju izvietojums uz ceļa LielurgasOltūži, ceļa zīmes saskaņotas VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu nodaļā. Aplūkojot attēlus
(pielikums Nr.4) redzams, ka 23.08.2015 ceļa zīmes Nr. 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) ar
atradās uz ceļa Lielurgas - Oltūži. Apskatot attēlus (pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4) var secināt,
ka transportlīdzeklis ir novietots ceļa posmā “Lielurgas-Oltūži”, no kā izriet, ka transportlīdzekļa
atrašanās vieta ir ceļa zīmes Nr. 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) darbības zonā.
1.4 Vienlaicīgi ir pārkāpts arī Aizsargjoslu likums. Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās
daļas 6. punktā ir noteikts: Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus vispārējās lietošanas, uzņēmumu un māju ceļiem, pludmalē,
meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai
uzraudzību”.
Aizsargjoslu likuma 6. panta otrās daļas 1. punktā noteikts, ka: krasta kāpu aizsargjosla ir
aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet nav mazāks par 300 metriem
sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, izņemot gadījumus,
ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, krasta kāpu aizsargjoslas
platums tajās nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus.
1.5. 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 23. augustā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvas
novadā, Salacgrīvas pagastā ceļa posmā “Lielurgas-Oltūži”, posmā starp īpašumiem “Kutkājas” un
“Bērziņi”, ceļa zīmes Nr. 522 darbības zonā (Stāvēšanas aizlieguma zonā), ir izdarījis
administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas
12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktā ir paredzēts tikai
viens soda veids un apmērs – EUR 40 naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala
2015.gada 23.augusta sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580012084,
[..], dzīvojošs [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.317. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti
protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2015.gada
31.augusta lēmuma apstrīdēšanu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), personas kods
[..], 2015.gada 8.septembra iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015.gada
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11.septembrī ar Nr.3-16.2/613) par Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. [..] informē, ka adresē [..] dzīvo no 1995.gada 21.augusta un uzskata, ka [..] un [..] ir
sniegušas nepatiesas ziņas, par to, ka viņš nav dzīvojis minētajā adresē. [..] papildus norāda, ka
minētajā adresē dzīvojis no 2012.gada līdz 2013.gada 25.novembrim, kad šajā adresē ir arestēts.
Izvērtējot Komisijas rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1.1. [..] dzīvesvieta minētajā adresē reģistrēta 1995.gada 21.augustā.
1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma [..] 2/3 daļām 2007.gada 25.maijā nostiprinātas
uz [..], personas kods [..], vārda, un pa 1/6 daļai 2015.gada 6.janvārī nostiprinātas uz [..], pers. kods
[..], un 2015.gada 28.maijā uz [..], pers. kods [..], vārda.
1.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem,
iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
1.4. Ņemot vērā iepriekš minēto, tika konstatēts, ka [..] īpašuma tiesības uz šo nekustamo
īpašumu viņam nav, kā arī nav cita tiesiska pamata atrasties šajā adresē.
2. Likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otrā daļa, nosaka, ka personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā
uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Savukārt 12.panta pirmās daļas
2.punkts nosaka, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas
2015.gada 31.augusta lēmumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [..]”, un [..], personas
kods [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.318. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 3 lp. un Deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanas komisijas sēdes protokola izraksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
(ziņo V.Neimane)
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
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piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļas 2015. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 7-18/96 un 2015. gada 16. septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], mirusi [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes
lietojuma ¼ domājamo daļu no kopīpašuma [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu EUR 127.64, pamatparāda palielinājumu EUR 2.07 un
nokavējuma naudu EUR 103.20. Kopējā dzēsuma summa – EUR 232.91 (divi simti trīsdesmit
divi eiro un 91 eiro cents).
Lēmums Nr.319.
12. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma naudas
un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļas 2015. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 7-18/100 un 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], mirusi [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes
lietojumu [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu
EUR 363.56, pamatparāda palielinājumu EUR 0.11 un nokavējuma naudu EUR 180.33. Kopējā
dzēsuma summa – EUR 544.00 (pieci simti četrdesmit četri eiro un 00 eiro centi).
Lēmums Nr.320.
13. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma naudas
un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
13

pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļas 2015. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 7-18/97 un 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], mirusi [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes
lietojumu [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu
EUR 461.56, pamatparāda palielinājumu EUR 2.11 un nokavējuma naudu EUR 294.26. Kopējā
dzēsuma summa – EUR 757.93 (septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un 93 eiro centi).
Lēmums Nr.321.
14. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļas 2015. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 7-18/95 un 2015. gada 16. septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes
lietojuma [..] ½ domājamo daļu, kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra
Nr.[..] – pamatparādu EUR 1119.72, pamatparāda palielinājumu EUR 20.65 un nokavējuma naudu
EUR 746.47 un par mājokli “Gobiņas”- pamatparādu EUR 19.62 un nokavējuma naudu EUR 8.37.
Kopējā dzēsuma summa – EUR 1914.83 (viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit eiro un 83
eiro centi).
Lēmums Nr.322.
15. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3.Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
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pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļas 2015. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 7-18/95 un 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..] miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes
lietojuma [..] ½ domājamo daļu, kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra
Nr.[..] – pamatparādu EUR 896.96, pamatparāda palielinājumu EUR 2.16 un nokavējuma naudu
EUR 542.26. Kopējā dzēsuma summa – EUR 1441.38 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit
viens eiro un 38 eiro centi).
Lēmums Nr.323.
16. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un Finanšu komitejas 2015.gada 16.septembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..] miris [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īres
dzīvokļa lietojumu [..], kas atrodas Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. [..]
– pamatparādu EUR 84.47 un nokavējuma naudu EUR 44.17. Kopējā dzēsuma summa – EUR
128.64 (viens simts un divdesmit astoņi eiro un 64 eiro centi).
Lēmums Nr.324.
17. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu par
nekustamā īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
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piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un Finanšu komitejas 2015. gada 16. septembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], mirusi [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par dzīvokļa
un zemes 402/5272 domājamo daļu lietojumu [..], kas atrodas Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu EUR 12.26 un nokavējuma naudu EUR 1.84. Kopējā
dzēsuma summa – EUR 14.10 (četrpadsmit eiro un 10 eiro centi).
Lēmums Nr.325.
18. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un Finanšu komitejas 2015. gada 16. septembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], mirusi [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par dzīvokļa
un zemes 402/5272 domājamo daļu lietojumu [..], kas atrodas Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu EUR 12.26 un nokavējuma naudu EUR 1.84. Kopējā
dzēsuma summa – EUR 14.10 (četrpadsmit eiro un 10 eiro centi).
Lēmums Nr.326.
19. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
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4. Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 621, kadastra Nr. 6660 013 0015, pamatojoties uz 2015. gada 16. aprīļa aktu Nr. 3709 ”Par
mantojuma lietas izbeigšanu” veikta atzīme, ka augstāk minētais nekustamais īpašums kā
bezsaimnieka manta kļuvis piekritīgs valstij.
5.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2015. gada 16.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu- zemi [..] 12.52 ha platībā, kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra
Nr.[..] – pamatparādu EUR 1209.89 un nokavējuma naudu EUR 651.09. Kopējā dzēsuma summa
– EUR 1860.98 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit eiro un 98 eiro centi).
Lēmums Nr.327.
20. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
[..]
3. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īres
dzīvokļa lietojumu [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] –
pamatparādu EUR 14.12 un nokavējuma naudu EUR 4.28. Kopējā dzēsuma summa – EUR 18.40
(astoņpadsmit eiro un 40 eiro centi).
Lēmums Nr.328.
21. §
Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa
parāda, pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu administrēšanas struktūrvienības speciālists gadījumā,
ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, iepriekš minētā likuma 25. panta trešo daļu, un Finanšu komitejas 2015. gada 16.
septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
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Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..] (reģistrācijas Nr.[..]) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nomas zemi 13 000 kv.m. platībā, kas atrodas
nekustamajā īpašumā [..], Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] EUR 268.35 EUR
t.sk. pamatparāds EUR 143.52 un nokavējuma nauda EUR 124.83. Kopējā dzēsuma summa268.35 EUR (divi simti sešdesmit astoņi eiro un 35 eiro centi).
Lēmums Nr.329.
22. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepupe 29”-14, Liepupē, Liepupes pagastā pārdošanu
par izsolē nosolīto cenu
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17. jūnija lēmumu Nr. 209 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 29” -14, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
8; 9.§), 2015.gada 13.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.29, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē
nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 3660 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit euro), saskaņā ar
2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Liepupe 29” 14, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0354 pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu EUR 3660 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit 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.330. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par pašvaldības saimniecību Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā cirsmu izsoles rīkošanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu, 2015.gada 8.septembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.14
un ņemot vērā 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
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Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt saimniecībā Pērnavas ielā 26, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz.6615 002 0061
5.kvartāla 1.nogabala galveno cirti - izlases cirti, 5.kvartāla 2. un 3.nogabala kopšanas cirtikrājas kopšanas cirti. Zemes vienībā ar kadastra apz. 6615 002 0060 4.kvartāla 2.nogabalā
kopšanas cirti- krājas kopšanas cirti, 4 kvartāla 1.nogabalā galveno cirti - izlases cirti.
2. Veikt saimniecībā Pērnavas ielā 28, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz.6615 002 0124
2.kvartāla 2.nogabala kopšanas cirti - krājas kopšanas cirti, 2.kvartāla 1.nogabalā galveno
cirti -izlases cirti.
3. Veikt saimniecībā Pērnavas ielā 29B, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz.6615 010
0037 7.kvartāla 1.nogabala sanitāro cirti - sanitāro izlases cirti.
4. Veikt saimniecībā Pērnavas ielā 31E, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz.6615 010
0078 1.kvartāla 17.nogabala galveno cirti - izlases cirti, 1.kvartāla 1-5; 7-11; 13;14;15;16
kopšanas cirti- krājas kopšanas cirti, 1.kvartāla 6.nogabala galveno cirti - izlases cirti.
5. Veikt saimniecībā Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz.6615 002 0125
2.kvartāla 1;4 un 6. nogabala galveno cirti - izlases cirti, 2.kvartāla 2;3 un 5 nogabalā
kopšanas cirti - krājas kopšanas cirti.
6. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
7. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ir jāveic pameža tīrīšanu pirms mežizstrādes darbu
uzsākšanas, jāizzāģē krūmi un koki, no kuriem neveidojas sortiments, tādējādi uzlabojot
ainavu, pārredzamību un koku sasniedzamību.
8. Apstiprināt cirsmu nosacītās cenas izsolei:
Nr.
p.k.

Saimniecības
nosaukums

Kadastra
apz.

Kvartāla
Nr.

Nogabalu
Nr.

Meža
izmantošanas
veids

1.

Pērnavas iela 26

66150020061

5

1

Galvenā cirteizlases cirte

0,8

8,31

2;3

Kopšanas
cirte- krājas
kopšanas cirte

0,4

8,01

0,19

1,12

2.

Pērnavas iela 26

66150020061

5

Izcērtamā
platība
(ha)

Paredzēts
pārdošanai
m3

Nosacītā
cena
saimniecībā
kopā:

3.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

2

Kopšanas
cirte- krājas
kopšanas cirte

4.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

1

Galvenā cirteizlases cirte

0,67

1,32

Kopšanas
cirte- krājas
kopšanas cirte

0,5

3,39

2,7

20,43

415,00

0,8

128,09

180,00

5.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

2

6.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

1

7.

Pērnavas iela 29B

66150010037

7

1

Galvenā cirteizlases cirte
Sanitārā cirtesanitārā
izlases cirte

8.

Pērnavas iela 31E

66150010078

1

17

Galvenā cirteizlases cirte

3,2

24,93

14,8

101,49

9.

Pērnavas iela 31E

66150010078

1

1-5;711;13-16

Kopšanas
cirte- krājas
kopšanas cirte

10.

Pērnavas iela 31E

66150010078

1

6

Galvenā cirteizlases cirte

5,4

106,17

11.

Viļņu iela 30

66150020125

2

1;4;6

Galvenā cirteizlases cirte

1,43

11,62

19

435,00

3820,00

12.

Viļņu iela 30

66150020125

2

Kopšanas
cirte- krājas
kopšanas cirte

2;3;5

1,2

4,81

Kopā visās cirsmās nosacītā cena izsolei:

EUR

300,00

5150,00

9. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.331. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slīmesti - 3”, Liepupes pagastā izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) 2015.gada 29.aprīlī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr.
2015/103, pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2015.gada 18.maija protokolu Nr. 6 un
saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Slīmesti
3”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0547, kas sastāv no zemes gabala 2ha platībā.
2. Apstiprināt punktā Nr.1 minētā nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu – 3150 EUR (trīs
tūkstoši viens simts piecdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.332. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Zonepes 6” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Zonepes 6” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0300 sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 41,3 kv.m un 413/5272 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6672 006
0036 001 un 413/5272 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz.6672 006 0036, kas
ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.923 4.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 7.septembra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.11, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Zonepes 6” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0300, Salacgrīvas pagastā.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3.Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 460 (četri simti sešdesmit euro).
Lēmums Nr.333. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Saulītes 1” – 4, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Saulītes 1” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0299 sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 44,7 kv.m un 447/1853 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6672 001
0141 001 un 447/1853 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6672 001 0141, kas
ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.925 4.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 7.septembra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.12, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Saulītes 1” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0299, Salacgrīvas pagastā.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 560 (pieci simti sešdesmit euro).
Lēmums Nr.334. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Tērces”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 3.puntu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu
un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, balstoties uz 2015.gada 14.jūlijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu (Nr. 2015/176), 2015.gada
28.augusta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr.10, 2015.gada
16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – apbūvētu
zemesgabalu „Tērces”, kadastra Nr. 6660 06 0123, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.
660 006 0123 (0,3170 ha platībā).
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2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1936 (viens tūkstotis
deviņi simti trīsdesmit seši euro).
2.3. Apstiprināt punktā 2.1. minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.335. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunieši 3”- 1, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Izvērtējot nomaksas pirkuma līguma slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļa
pārdošanā īrniekam, kā arī ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2015.gada 8.septembra
Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.13, un pamatojoties uz 2015.gada
16.septembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunieši 3”
– 1, kadastra Nr. 6660 900 0355, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kas sastāv no dzīvokļa
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6660 010 0019 005 001 un 396/2566 kopīpašuma domājamās
daļas no būves ar kadastra apz. 6660 010 0019 005, 396/2566 kopīpašuma domājamās daļas no
būves ar kadastra apz. 6660 010 0019 006 un 396/2566 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 6660 010 0019 007.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma – „Jaunieši 3” – 1, kadastra Nr. 6660 900 0355, Liepupes pagastā,
pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..] personas kods [..].
2.3. Apstiprināt 2.1 punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 467 EUR (četri simti
sešdesmit septiņi euro).
2.4. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 18 mēneši.
2.5. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.6.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.336. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu par īpašumu nodošanu atsavināšanai
atcelšanu un īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
Pamatojoties uz bilancē esošajiem datiem un to, ka pašvaldības īpašumi Viļņu ielā 7, Tūjā
un “Zandes” Liepupes pagastā nav atsavināti, kā arī ņemot vērā 2015.gada 16.septembra Attīstības
un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atcelt 2011.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.227 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Liepupes pagasta Tūjā, Viļņu ielā 7 atsavināšanu”, kas ietver zemes gabalu ar
kadastra apz. 6660 003 0439 (680kv.m platībā) un garāžas ēkas ar kadastra apz. 6660 003
00439 001 Liepupes pagasta Tūjā, Viļņu ielā 7.
2. Atcelt 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.423 „Par nekustamā īpašuma- neapbūvēta
zemesgabala “Zandes”, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu, kas ietver zemes vienību ar kadastra Nr. 6672 009
0170.
3. Atjaunot lēmumā minētos īpašumus Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā.
Lēmums Nr.337.
30. §
Par kustamās mantas – apkures sistēmu Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54, Salacgrīvā
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
(ziņo D.Straubergs)
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes īpašumā esošo granulu apkures katlu un aprīkojuma
(turpmāk tekstā - apkures punkta) Pērnavas 52 un apkures punkta Pērnavas 54, Salacgrīvā, tehnisko
stāvokli un SIA “GUPO”, kuru pārstāv sertificēts kustamās mantas vērtētājs Guntis Pommers
(sertifikāta Nr. 27), apkures punktu 2015.gada 1.septembra vērtējumu Nr. M 15-25 par tirgus
vērtības aprēķinu, un secinājumus par to, ka apkures punkti ir fiziski nolietojušies, kā arī ņemot vērā
Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2015.gada 15.septembra sēdes
protokolu Nr.15 un to, ka apkures sistēmu atlikušā bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem ir
EUR 0, secināms, ka piemērotākais apkures sistēmu atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība
pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena
nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu,
37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt apkures punktu Pērnavas ielā 52, pārdodot par brīvu cenu.
2. Atsavināt apkures punktu Pērnavas ielā 54, pārdodot par brīvu cenu.
3. Apstiprināt apkures punktu Pērnavas 52 nosacīto cenu EUR 631 (seši simti trīsdesmit
viens euro).
4. Apstiprināt apkures punktu Pērnavas 54 nosacīto cenu EUR 631 (seši simti trīsdesmit
viens euro).
5. Noteikt, atsavināmās kustamās mantas turpmāko izmantošanas veidu:
5.1. apkures punkts Pērnavas iela 52 jāizmanto apkures pakalpojuma sniegšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas iela 52, Salacgrīvā;
5.2. apkures punkts Pērnavas iela 54 jāizmanto apkures pakalpojuma sniegšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas iela 54, Salacgrīvā.
6. Sludinājumu par apkures punkts pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas
lapā internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums
par apkures punkta pirkšanu (norādot, kura) un apkures pakalpojuma nodrošināšanu
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iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā
no sludinājuma publicēšanas dienas.
7. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
par to apkures punktu, uz kuru pieteikušies vairāki pretendenti, rīkojama izsole
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
8. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par apkures punktu, uz kuru
pretendents pieteicies, pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
9. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.338. Pielikums uz 2 lp. un kustamās mantas tirgus vērtības aprēķina kopija uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
31. §
Par 2008.gada 10.oktobrī noslēgtā nomas līguma Nr. 6-52/5 pārjaunošanu
(ziņo A.Alsberga; izsakās D.Lejniece)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 24.08.2015. iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas
novada domē 2015.gada 27.augustā, Nr. 3-16.2/584) ar lūgumu pārslēgt 2008.gada 10.oktobrī
noslēgto Vidzemes ielas 5, Salacgrīvā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglu nomas līgumu
Nr. 6-52/5 ar biedrību „Vidzemes iela 5”, ņemot vērā to, ka 2015.gada 17.aprīlī pieņemts lēmums
par biedrības izveidi dzīvojamo māju Vidzemes ielā 5 apsaimniekošanai. un pārtraukt noslēgto
zemes nomas līgumu ar bijušo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Iesniegumam pievienots
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 5, Salacgrīvā, 19.06.2015. noslēgtais pilnvarojuma
līgums.
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta nosacījumiem, dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķu likumā noteikto pārvaldīšanas darbību dzīvojamās
mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam. Uzdoto darbību izpildē pārvaldnieks attiecībās ar
dzīvojamās mājas īpašnieku kļūst par pakalpojumu sniedzēju likuma „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums” izpratnē, izņemot gadījumus, kad tas saņēmis pilnvarojumu dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā slēgt līgumu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamā pakalpojuma
nodrošināšanu. Dzīvojamās mājas īpašnieki uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu,
rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu līgums. Saskaņā ar
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 10.panta piekto daļu uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās
saistības attiecas uz ikvienu dzīvojamās mājas īpašnieku. Tādējādi, ievērojot 2008.gada 10.oktobrī
noslēgto nomas līgumu Nr. 6-52/5 par siltummezglu nomu, pārvaldnieka maiņa nevar būt par
pamatu tiesisko attiecību, kas nodibinātas starp pašvaldību kā siltummezglu Salacgrīvā, Vidzemes
ielā 5, īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem, izbeigšanai. Līdz ar to 2008.gada 10.oktobrī ar [..], kā ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 5 vecāko, noslēgtais nomas līgums Nr. 6-52/5 ir
spēkā un ir saistošs ne tikai dzīvokļu īpašniekiem, bet arī jaunajam dzīvojamās mājas
pārvaldniekam, t.i., biedrībai „Vidzemes iela 5” (40008238507, juridiskā adrese: Vidzemes iela 528, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033), un to iespējams pārjaunot atbilstoši Civillikuma
normām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 6.pantu un 10.panta piekto daļu, Civillikuma 1867. un
1868.pantu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Pārjaunot ar biedrību „Vidzemes iela 5” (40008238507, juridiskā adrese: Vidzemes iela 528, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) starp Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi un
[..] (personas kods [..]) 2008.gada 10.oktobrī noslēgto nomas līgumu Nr. 6-52/5 par siltummezglu
(vienību skaits – 2 gabali) Salacgrīvā, Vidzemes ielā 5 nomu.
Lēmums Nr.339. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par grozījumu 2012.gada 30.janvāra līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanu
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Salacgrīvas ūdens” 09.07.2015. vēstuli Nr.22/92 „Par grozījumu veikšanu līgumā Nr.3-25.3/67”, kurā SIA „Salacgrīvas ūdens” informē, ka pēc
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijas, tas ir uzsācis
ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas pilsētas Transporta, Brīvības, Salacas, Skolas,
Čiekuru, Sporta un Ostas ielās, kā arī Pērnavas ielas 15; 17; 31; 29 adresēs. Ūdensapgādes
pakalpojumu sniegšana uzsākta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2012.gadā akceptēto TEP.
Saistībā ar iepriekš minēto SIA „Salacgrīvas ūdens” lūdz līgumā Nr. 3-25.3/67 „Par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu”, kas noslēgts 2012.gada 30.janvārī starp
SIA „Salacgrīvas ūdens” un Salacgrīvas novada domi, grozīt 1.2.punktu, nosakot, ka pašvaldība
piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus visā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, un to, ka saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu
Salacgrīvas novada dome ir nodibinājusi pašvaldības Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Salacgrīvas ūdens”, kuras dibināšanas mērķis ir nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojumu sniegšanu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2012.gada 30.janvāra Līgumā Nr. 325.3/67 Par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts starp
SIA „Salacgrīvas ūdens” un Salacgrīvas novada domi:
Līguma 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „1.2 Pašvaldība piešķir Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā.”
Lēmums Nr.340. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
33. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
(ziņo D.Straubergs; izsakās D.Būmane)
[..]
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka persona pašreiz atrodas bez dzīves vietas, kā arī ņemot
vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 17.pantu, saskaņā ar
2015.gada 14.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 16.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt īres tiesības [..] personas kods [..] Ainažos [..] uz dzīvojamo telpu [..] ar platību
14,1 kv.m.
2.2. Noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.3. Noteikt īres maksu 0,20 EUR par vienu kv.m mēnesī.
2.4. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi.
2.5. Izslēgt [..] no pašvaldības palīdzības reģistra.
2.6 Atcelt 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr. 440 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”.
Lēmums Nr.341. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas līguma
pagarināšanas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
2015.gada 8.septembra [..] saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14.2/57), 2015.gada 16.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 27.februārī noslēgto vienošanos reģ. Nr. 8-2.3/8 pie 2006.gada
1.marta nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 06-TN-02 ar [..] par pašvaldībai piederošā
īpašuma daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu līdz
2018.gada 1.martam (nedzīvojamā telpa 217, 7 kv.m platībā un zeme 0,208 ha platībā).
Lēmums Nr.342. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par pašvaldības zemes nomas līgumu Tērces ielā 10 un Salas ielā 19, Salacgrīvā pārjaunošanu
1.Saņemts [..] personas kods [..] un [..] personas kods [..] iesniegums, kas reģistrēts Nekustamā
īpašuma nodaļā 2015.gada 25.augustā, reģ. Nr. 7-14/53, par 2010.gada 17.jūnija zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/101 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..] personas
kods [..] kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldībai piekrītošai zemes gabala daļai Tērces ielā 10,
Salacgrīvā ar [..] personas kods [..].
2. Saņemts [..] personas kods [..] iesniegums, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2015.gada
25.augustā, reģ. Nr. 7-14/54, par 2010.gada 26.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/22 (kas
noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..] personas kods [..] kā nomnieku)
pārjaunošanu pašvaldībai piekrītošai zemes gabala daļai Salas ielā 19, Salacgrīvā ar [..] personas
kods [..]
3.Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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3.1. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2010.gada 17.jūnija zemes nomas līgumu Nr. 82.1/101 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabala Salacgrīvā, Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615
002 0090 (1200 kv.m platībā, teritorija Nr. 27) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..]
personas kods [..].
3.2. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2010.gada 26.marta zemes nomas līgumu Nr. 82.1/22 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabala Salacgrīvā, Salas ielā 19, kadastra Nr. 6615 004
0244 (730 kv.m platībā, teritorija Nr. 8) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..] personas
kods [..].
4. Noteikt, ka pārjaunojuma līgumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.343. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par grozījumiem 2013.gada 27.decembra zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/37
Ņemot vērā 2015.gada 10.septembra [..] personas kods [..] saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 316.2/610) par platības palielināšanu, iznomājot visu pašvaldībai piederošo zemes gabalu ”Slīmesti 2” , Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 009 0538 un balstoties uz 2015.gada 16.septembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 27.decembra zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/37, kas noslēgts
ar [..] par zemes gabala iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai un līguma punktu 1.1
izteikt jaunā redakcijā:
“1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piederošos nekustamo īpašumu
“Slīmesti - 2”, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0538 ar kopējo platību
2,02 ha, turpmāk tekstā – Zemesgabals, saskaņā ar pielikumu Nr.1.”
2. Apstiprināt zemes nomas līguma pielikumu jaunā reakcijā (pielikums Nr.1).
Lēmums Nr.344. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Svīres”, Liepupes pagastā
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu,
30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] personas kods [..] par zemes gabala Liepupes
pagastā, „Svīres” ar zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0102 (0,9 ha platībā) nomu, saskaņā ar
pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, nosakot:
2.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2.2.Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas
tiesības.
2.3.Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.345. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par daļu pašvaldības zemes gabala Muižas ielā 6, Liepupē iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
1.Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Muižas iela 6, kadastra Nr. 6660 009 0438 (1,0681ha
platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496922.
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 komercdarbības objektu apbūvei.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Anda Alsberga balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar [..] personas kods [..] 2015.gada 26.augustā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/581), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas iela 6, kadastra Nr.
6660 009 0438 7400 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto
teritoriju (pielikumu Nr.1).
3.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā 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 mazdārziņiem.
3.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
3.4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī un noslēgts uz līdz
2018.gada 31.decembrim.
3.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.346. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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39. §
Par apbūvēta pašvaldības zemes gabala Pārupes iela 1, Liepupē, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
[..]
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 un 7.2
punktiem, 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz desmit gadiem [..] personas kods [..] zemes gabalu ar zemes vienības kadastra apz.
6660 009 0468 (0,5002 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes gabala nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, punktā 7.2 noteikto minimālo nomas maksu gadā.
2.3. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.
2.5. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad iegūtas īpašuma tiesības uz ēku, tas ir ar
2015.gada 20.augustu.
2.6. Atcelt 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 247 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā zemes
gabala Pārupes iela 1, Liepupē, Liepupes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.

Lēmums Nr.347. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
40. §
Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā sadalīšanu,
lietošanas mērķa un adreses noteikšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs; izsakās D.Būmane, D.Lejniece)
D.Straubergs ierosina pārcelt atdalāmo zemes vienību pēc iespējas tālāk no Vidzemes ielas, lai
nākotnē neradītu sarežģījumus iespējamai tilta būvniecībai.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem
pielikumā Nr.1, nosakot no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā (kadastra
Nr. 6615 005 0159) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 005 0160) atdalāmā zemes gabala
robežas saskaņā ar pielikuma projekta 2.redakciju.
Saskaņā ar 2015.gada 17.augustā saņemto [..] personas kods [..] dzīvojoša [..] iesniegumu
(reģ. Nr. 3-16.1/550) ar prasību iznomāt daļu no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 005 0160, VAS
Valsts Nekustamie īpašumi pēc piekritības pārsūtīto [..] iesniegumu par īpašumu Salacgrīvā, Krasta
ielā (reģ. Nr. 3-11/934), pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā
uz vietējās pašvaldības vārda, MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka, ja nepieciešams
sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
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noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām
prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības, MK 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai
zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina vai likvidē
nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības
projektu, kā arī MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,
kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības
daļa, ņemot vērā 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā (kadastra Nr. 6615
005 0159) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 005 0160) zemes gabalu 0,0199 ha
platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, un piešķirt atdalāmajam zemes gabalam adresi:
Krasta iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 0,0199 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1501.
3. Mainīt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6615 005 0160 esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6615 005 0098 003 adresi no: Krasta iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV4033 uz adresi: Krasta iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033.
Lēmums Nr.348. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
41. §
Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
Sēdes vadītājs D.Straubergs, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra
lēmumu Nr.348 “Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā
sadalīšanu, lietošanas mērķa un adreses noteikšanu”, aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar
grozījumiem pielikumā Nr.1, nosakot iznomājamā zemes gabala robežas saskaņā ar pielikuma
projekta 2.redakciju.
1.Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda,
pašvaldībā saņemts [..] personas kods [..] 2015.gada 17.augusta iesniegums (reģ. Nr. 3-16.1/550)
par zemes gabala daļas ar kadastra apz. 6615 005 0160 iznomāšanu, uz kura atrodas [..] piederoša
ēka ar kadastra apz.[..], kas reģistrēta Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
10000026269.
2. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, punktu 7.2 un 7.2, 2015.gada 16.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
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Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt [..] personas kods [..] zemes gabala daļu ar zemes vienības kadastra apz. 6615 005
0160 (199 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, punktā 7.2 noteikto (28 euro gadā).
2.3. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.
Lēmums Nr.349. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
42. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..] p.k.[..], 2015.gada
28.augusta iesniegumu (reģ. Nr.13-16.1/585) par nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību
apvienošanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamais īpašums [..] kadastra Nr.[..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem [..] un [..].
1.2. Nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 0,85 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 0,3 ha ir paredzēts
apvienot vienā zemes vienībā.
1.3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem [..] un [..], 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.
1.4. 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.
1.5. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai un konsolidācijai.
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 16.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai apvienotu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] 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:
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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 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.941, ir
nepieciešama rakstiska piekrišana no [..].
Lēmums Nr.350. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
43. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo J.Cīrulis)
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], īpašnieces [..] personas kods [..]
2015.gada 26.augustā iesniegumu (reģ. Nr.13-16.1/582) par nekustamā īpašuma sadalīšanu,
Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un ēkām.
1.2. No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un platību 26,3 ha, ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 2,4 ha platībā.
1.3.Zemes dalīšanas rezultātā atdalītajai zemes vienībai aptuveni 2,4 ha platībā un uz tās
esošām ēkām paredzēts saglabāt nosaukumu [..] un paredzēt piebraucamo ceļu.
1.4. Nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta
2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas
plānojums”, plānotā un atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorijas, kurās
no jauna veidojama 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.
1.7. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 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 16.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], 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.
Lēmums Nr.351. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
44. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo J.Cīrulis)
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2015.gada 28.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra
Nr. 66720070381, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720070381 sadalīšanai, un
atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas
pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720070381, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66720070381 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā “Ūdenstornis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66720070381, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720070381 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,3115 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu un adresi Rīgas iela 2B, Svētciems,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu
un objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1201) – 0,3115 ha platībā.
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,1876 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei un ēkām ar kadastra apzīmējumiem
66720070381001, 66720070381003, 66720070381005 nosaukumu un adresi no “Ūdenstornis”,
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Svētciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. uz adresi Rīgas iela 2C, Svētciems, Salacgrīvas pag.,
Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
(NĪLM kods 1201) – 0,1876 ha platībā.
Lēmums Nr.352. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
45. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2015.gada 28.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Pērnavas iela 60B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra
Nr. 66150100120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150100120 sadalīšanai, un
atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Pērnavas iela 60B, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150100120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66150100120 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā Pērnavas iela 60B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150100120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150100120 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,1671 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu un adresi Pērnavas iela 60D, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., ūdenstorņa ēkai ar kadastra apzīmējumu 66150100120002 mainīt adresi no
Pērnavas iela 60B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. uz adresi Pērnavas iela 60D, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,1671 ha platībā.
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0223 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi Pērnavas iela 60B,
Salacgrīva, Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,223 ha platībā.
Lēmums Nr.353.
46. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2015.gada 28.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas
nov., kadastra Nr. 66720050161, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050161
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sadalīšanai, un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģene,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720050161, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 66720050161 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.,
kadastra Nr. 66720050161, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050161
sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,2099 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu Lielā Zītaru iela 8, Korģene, Salacgrīvas
pag., Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves
zeme (NĪLM kods 1201) – 0,2099 ha platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,1493 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi Lielā Zītaru iela 6,
Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1201) – 0,1493 ha platībā.
Lēmums Nr.354.
47. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2015.gada 28.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66720050159, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050159 sadalīšanai, un
atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Salacgrīvas pag.,
Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720050159, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66720050159 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā “Dūņas”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66720050159, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66720050159 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
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2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,03 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu “Dūņas 1”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas
nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501)–
2,03 ha platībā.
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,22 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi „Dūņas”,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu
un objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1201) – 0,22 ha platībā.
Lēmums Nr.355.
48. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo J.Cīrulis)
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2015.gada 28.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Sila iela 32D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150030151, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150030151 sadalīšanai, un
atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 16.septembra Attīstības komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Sila iela 32D, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150030151, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66150030151 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā Sila iela 32D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150030151, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150030151 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,0611 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu Sila iela 32E, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.,
un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,0611 ha platībā.
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0688 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu Sila iela 32D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.,
un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,0688 ha platībā.
Lēmums Nr.356.
49. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr. 29 „Par
finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
(ziņo I.Lazdiņa)
Izskatījusi biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes
priekšsēdētāja I.Veides 2015.gada 17.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/551) ar lūgumu veikt
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grozījumus biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes
apstiprinātajā (30.01.2015. līgums Nr.3-25.3/40) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada
14.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 16. septembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma Nr. 29 „Par finansiālu
atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” (ar grozījumiem 2015.gada 22.aprīlī
lēmums Nr. 159) 4.punkta 1.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 30.janvārī noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/40 par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.357. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

50. §
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 9.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/235), 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 16.septembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13;79.§) (ar grozījumiem
19.03.2014.lēmums Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224; 30.07.2014.
lēmums Nr.267; 20.08.2014. lēmums Nr.313; 19.11.2014. lēmums Nr.404; 20.05.2015. lēmums
Nr.191; 17.06.2015. lēmums Nr.226; 29.07.2015. lēmums Nr.264; 19.08.2015. lēmums Nr.298),
papildinot 1.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„1.31. magnēts-rotaļlieta „Nēģis” (auduma) – 7,85 EUR;
1.32. magnēts-rotaļlieta „Nēģis” (ādas) – 19,42 EUR”.
Lēmums Nr.358. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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51. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Mūzikas skolas direktore K.Borozdinas 2015.gada 7.septembra
iesniegumiem (reģ.Nr.3-18/227; Nr.3-18/237), 2015.gada 16.septembra Finanšu komiteju sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus 2014.gada 17.decembra
lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta
izmantošanu” (ar grozījumiem 28.01.2015 lēmums Nr.1; 18.02.2015. lēmums Nr.78; 19.08.2015. lēmums Nr.299):
1. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka

Valsts Nr.

[..]

[..]

[..]

[..]

Īpašnieks
Patapināta Mūzikas skolai
[..]
Patapināta Mūzikas skolai
[..]

Ziemā

Vasarā

7.8

6.9

7.8

6.9

2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošu ierakstu:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka

Valsts Nr.

[..]

[..]

[..]

[..]

Īpašnieks
Patapināta Mūzikas skolai
[..]
Patapināta Mūzikas skolai
[..]

Ziemā

Vasarā

6,3

5,7

4,8

4,4

Lēmums Nr.359. Iesniegumi uz 4 lp. un informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD
datiem uz 2 lp. pievienoti protokolam.
52. §
Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
13.03.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.172 ”Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” 4.punktu, kā arī ņemot vērā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas iepirkuma
rezultātus Salacgrīvas vidusskolai, 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenu ar 2015.gada 1.septembri:
EUR 1.22 dienā
2. Lēmums piemērojams ar 2015.gada 1.septembri.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
20.augusta lēmumu Nr.305 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.360.
53. §
Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2015.gada 14.septembra Izglītības, sporta un kultūras komitejas
sēdes un 2015.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Eduards Ādmīdiņš, Sanita Šlekone balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja
pienākuma izpildītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” pašvaldības finansēto vadītāja
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas:
4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.1.
4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.4.2.
5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.6.
7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.7.
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumu
Nr.347 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9; 28.§), 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.23 „Par grozījumiem Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr. 347 “Par Salacgrīvas novada domes
izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”” (protokols Nr.1; 23.§) un 2015.gada
29.jūlija lēmumu Nr.265 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra
lēmumā Nr. 347 “Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas
apstiprināšanu”” (protokols Nr.10; 29.§).
9. Lēmums piemērojams ar 2015.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.361. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
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54. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu
apstiprināšanu 2015./2016. mācību gadam un pašvaldības finansējuma sadali izglītības
iestādēm programmu realizācijai
Pamatojoties uz MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība,
kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu
interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, saskaņā ar
2015.gada 14.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada
16.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Eduards Ādmīdiņš balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt iesniegtās interešu izglītības programmas īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs 2015./2016. mācību gadā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai
no 2015.gada 01. septembra līdz 31.decembrim EUR 8312, saskaņā ar interešu izglītības
programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales
komisijas apstiprināto projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes budžetā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Lēmums piemērojams ar 01.09.2015.
Lēmums Nr.362. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.

55. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2015./2016. gada apkures sezonai Ainažu
pilsētas pārvaldes un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” katlu mājām
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2015.gada 16.
septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2015./2016.gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai 44.47
EUR/MWh.
2. Noteikt apkures maksu Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 2015./2016.gada apkures sezonā doktorāta
telpās (85,3m2) - 6.14 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWh doktorāta telpās tiek noteikta
Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai piemērojot koeficientu - 0.138.
3. Noteikt apkures maksu 2015./2016.gada apkures sezonā Ainažu bērnudārza PII „Randa” katlu
mājai 62.33 EUR/MWh.
4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.363. Aprēķini uz 9 lp. pievienoti protokolam.
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56. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 4” dz.1, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.
pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī
ņemot vērā Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2015.gada 27.augusta protokolu Nr.9 un
noteikto nosacīto cenu nekustamā īpašuma atsavināšanai, 2015.gada 16.septembra Finanšu un
Attīstības komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Liepupe 4” - 1, kadastra Nr. 6660 900 0347.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 557 (pieci simti piecdesmit septiņi
euro).
2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.364. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
57.Papildus darba kārtības jautājumi:
57.1. §
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
(ziņo D.Straubergs)
Izskatot 2015.gada 21.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto LR VM neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītāja Akseļa Roshofa iesniegumu
(reģ. Nr. 3-11/1071) ar lūgumu pagarināt 2009.gada 28.septembra noslēgto nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.8-2.3/5 (par telpu nomu 34kv.m platībā un koplietošanas telpu 14,68 kv.m platībā
nomu) Smilšu ielā 9, Salacgrīvā - pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas funkcijas nodrošināšanai līdz 2020.gada 30.septembrim, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 28.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/5 par
telpu nomu (34kv.m un koplietošanas telpu 14,68kv.m platībā) ar vienošanos, kas noslēgta
2012.gada 30.septembrī reģ. Nr. 8-2.3/17 un 2014.gada 11.decembrī reģ. Nr. 8-2.3/15
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā - pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas funkcijas nodrošināšanai.
2. Noteikt, ka līgums pagarināms līdz 2020.gada 30.septembrim.
Lēmums Nr.365. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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57.2. §
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2016.gadā” apstiprināšanu
(ziņo V.Neimane; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās V.Neimane, D.Lejniece)
Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmās
daļas 1.1, 14, 16 punktiem un 9. panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā 2016.gadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.366. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
58. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem –
papildinot Saistošo noteikumu Nr.B-7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālo
budžetu” projektu ar izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos A.Krūmiņa 2015.gada
21.septembra iesniegumā (reģ.Nr.3-18/238) norādītajiem grozījumiem.
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 16.septembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
19.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata
un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-7 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.367. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 30 lp. pievienoti protokolam.
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Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par aktualitātēm Salacgrīvas novadā.
Sēdi slēdz plkst. 16:10.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 28.09.2015.

____________________________
Inita Hartmane, 28.09.2015.

Sēdes protokolētāja
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