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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Sila ielā 2, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 17.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par iekšējā trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu
4. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
5. Par atteikumu izskatīt pēc būtības [..] iesniegumu
6. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
8. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā “Vībotnes”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
9. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Mežmalas”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas
novadā
10. Par 2002.gada 20.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.5 īpašumā “Timotiņi”, Salacgrīvas
pagastā pagarināšanu
11. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Svīres”, Liepupes pagastā
12. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
15. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata papildinātās
redakcijas nodošanu pilnveidošanai
16. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2019. – 2030.gadam papildinātās redakcijas un
vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai
17. Par Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
2019.gada 29.maija lēmuma Nr.18.5/6 atcelšanu

18. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.3/2010 derīguma termiņa pagarināšanu
19. Par ceļa zīmju uzstādīšanu B57 Lielurgas - Oltuži, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads
20. Par ceļa zīmju uzstādīšanu B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagasts, Salacgrīvas novads
21. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580015065
22. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona
Salacas pagasta zvejnieku saimniecībai "BUTE"
23. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieku saimniecībai “RHODEUS”
24. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība "SALACAS
ZIVTIŅA"
25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas
lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA"
26. Par Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu kultūras nama nomas maksas nometnēm
noteikšanu
27. Par finansiālu atbalstu Septītās dienas adventistu draudzes rīkoto jauniešu nometni “IMPACT”,
kas norisināsies 2019.gadā no 13.augusta līdz 20.augustam Salacgrīvā
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr. 431 “Par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām “Ainažu Kauss – 2019”
29. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora iecelšanu amatā
30. Par nomas maksas atcelšanu Zvejnieku parka teritorijai 2019.gada 26. un 27.jūlija festivāla
“Positivus festivall” organizēšanai
31. Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada
domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības
nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa –
Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Ivo
Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Guna PaegleSalacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Antra Paegle- Salacgrīvas novada domes
izglītības speciāliste, Liene Some-Tiesnese – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas
plānotāja, Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece
Nepiedalās- deputāti Rimants Jirgensons (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba
pienākumu veikšanā)
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 30 jautājumiem
un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
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1. §
Par saistošo noteikumu Nr.9 ⹂Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma ⹂Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un saskaņā ar 2019.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2019.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 ⹂Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu”,
saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.274. Pielikums uz 10 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu, saskaņā ar
2019.gada 10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.275. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par iekšējā trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma 5. pantu un ņemot vērā 2019.gada 10.jūlija
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste,
Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt iekšējā trauksmes celšanas sistēmu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.276. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
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4. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Likums par ostām” 26.pantu, 2019.gada 21.jūnija LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 4.1-2e/1411/2019, saskaņā ar 2019.gada
10.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes Zemkopības ministrijas pārstāvi Ričardu Derkaču.
2. Iekļaut Zemkopības ministra padomnieku Ervīnu Grāvīti Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā
Zemkopības ministrijas pārstāvi.
Lēmums Nr.277. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par atteikumu izskatīt pēc būtības [..] iesniegumu
1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Dome) saņemts [..] 2019.gada 26.jūnija
apstrīdēšanas iesniegums (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), kas ir saņemts Salacgrīvas novada
būvvaldē 2019.gada 2.jūlijā (reģistrēts ar reģ. Nr. 13.14.1.1/85), kurā apstrīdēts Salacgrīvas novada
būvvaldes 2019.gada 19.februāra lēmums Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu
vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk tekstā arī – Apstrīdētais lēmums).
Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu, tika konstatēts, ka:
1.1. Salacgrīvas novada būvvalde, izskatot būvvaldes 2019.gada 18.februāra atzinumu
Nr.13.13-16 par būves pārbaudi nekustamajā īpašumā [..] 2019.gada 19.februārī pieņēmusi lēmumu
Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai
nojaukšanu”. Apstrīdētais administratīvais akts satur norādi par to, ka lēmumu adresāts var apstrīdēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, iesniedzot iesniegumu Salacgrīvas novada domē, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
1.2. Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 19.februāra lēmums Nr. 13.12.1-23 “Par
pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”
2019.gada 20. februārī ir nosūtīts adresātam [..] uz deklarēto dzīvesvietas adresi: [..], ar ierakstītu
pasta sūtījumu Nr.[..].
1.3. Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka ja ārējā normatīvajā aktā
vai pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam. Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa nosaka, ka administratīvo
aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja iestāde izvēlas sūtīt nelabvēlīgu
administratīvo aktu pa pastu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par
paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Ņemot vērā to, ka Apstrīdētais lēmums adresātam tika nosūtīts ar ierakstītu pasta sūtījumu
Nr. RR466208917LV 2019.gada 20.februārī, prezumējams, ka administratīvais akts ir paziņots
adresātam un stājies spēkā 2019.gada 27.februārī.
1.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai administratīvo aktu
var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā
administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā
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spēkā stāšanās dienas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada
19.februāra lēmumu Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu
būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” tā adresāts varēja apstrīdēt līdz 2019.gada 27.martam.
Konkrētajā gadījumā iesniedzējs ir nokavējis likumā noteikto apstrīdēšanas termiņu, jo
Apstrīdēšanas iesniegums ir iesniegts 2019.gada 2.jūlijā, nelūdzot procesuālā termiņa atjaunošanu.
1.5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta trešo daļu, ja administratīvā akta
apstrīdēšanas iesniegums iesniegts, nokavējot apstrīdēšanas termiņu, un tā iesniedzējs nav lūdzis
procesuālā termiņa atjaunošanu, augstāka iestāde, saņemot apstrīdēšanas iesniegumu, atsaka tā
izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Tiesa sūdzību izskata viena mēneša laikā rakstveida procesā.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.panta
trešo daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2019.gada 10.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atteikt izskatīt pēc būtības [..] 2019.gada 26.jūnija iesniegumu par Salacgrīvas novada
būvvaldes 2019.gada 19.februāra lēmuma Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu
vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” apstrīdēšanu.
2.2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta trešo daļu, 189.panta pirmo daļu šo
lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.278. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada
18.februāra atzinuma Nr.13.13-16 par būves pārbaudi kopija uz 6 lp. un 2019.gada 19.februāra
Lēmuma Nr.13.12.1-23 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju
sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 1 lp., 2019.gada 26.jūnija apstrīdēšanas iesniegums uz 1 lp.
un izdruka uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 10.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā
adrese [..] iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/341) par 2018.gada 25.jūnija Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.
8-2.6/29 pagarināšanu.
2018.gada 21.decembrī ar vienošanos Nr. 1 (reģ. Nr. 8-2.6/1) tika atjaunots 2018.gada
25.jūnija Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/29 un tas bija spēkā līdz 2019.gada 25.jūnijam.
[..] ar nepilngadīgu dēlu ir deklarējusies un turpina dzīvo pašvaldības dzīvoklī.
2019.gada 21.jūnijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.14/242 un iesaka [..] piešķirt
īres tiesības uz dzīvokli [..], nosakot īres līguma termiņu 3 gadi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” punktu 1.2., saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija
Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
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Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], piešķirot īres tiesības uz sociālo dzīvokli
[..] (45,07kv.m platībā).
2. Noteikt pilnu īres maksu 0,20 euro par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Lēmums Nr.279. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada
21.jūnija atzinums Nr.1.14/242 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums “Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009
1353, sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra
apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458896.
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, 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.73 “Par pašvaldības
nekustamo īpašumu “Muižas parks”, “Muižas parks 1” un “Muižas parks 2”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, 2019.gada 15.aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas
protokolu Nr.4, saskaņā ar 2019.gada 10. jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds
Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 1353.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā un tajā ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra apz. 6660 009 0574
(0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā, turpmākās
izmantošanas nosacījumus:
2.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā)
izmantojama kā parks (mākslīgi veidota ainavas teritorija ar kultūvēsturisku un/vai
estētisku un rekreatīvu funkciju) pieļaujamā apbūve - gājēju un riteņbraucēju celiņi un
to labiekārtojums (soliņi, apgaismes ķermeņi utml.), kā arī atpūtas vietas (piemēram:
“tējas namiņi” vai “lapenes” utml.), kā arī pieļaujama apbūve “Muižas parks”
saglabāšanai, uzturēšanai un veidošanai ar kopēju arhitektonisko risinājumu apjomu,
veidojot un atjaunojot kultūrvēsturisko objektu “Liepupes muiža”, zemes lietošanas
mērķa maiņa, apbūves gabalu veidošana un cita apbūve ir aizliegta. Nekustamā īpašuma
“Muižas parks” izmantošana kempinga, telšu vietu, pakalpojumu sniegšanas izveidei
nav pieļaujama (atļautie labiekārtojumi uz zemes vienības pieļaujami tikai, ja to atļauj
normatīvie akti, to saskaņojot noteiktajā kārtībā);
2.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.6660 009 0574 (0,0803 ha platībā)
izmantojama kā parks, pieļaujama tikai tādu būvju būvniecība, ko atļauj normatīvie akti
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un, kas veido kopēju arhitektonisko risinājumu kultūrvēsturisko objektu “Liepupes
muiža” un “Muižas parks” ietvaros;
2.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.6660 009 0575 (0,3407 ha platībā)
izmantojama kā parks, pieļaujama tikai tādu būvju būvniecība, ko atļauj normatīvie akti
un kas veido kopēju arhitektonisko risinājumu kultūrvēsturisko objektu “Liepupes
muiža” un “Muižas parks” ietvaros.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009
1353, nosacīto cenu – euro 8 100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro), (tai skaitā
mežaudzes vērtība, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0575
20,00 euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.280. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā “Vībotnes”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 11.jūnijā saņemts [..] (universālpilnvara no 2006.gada
21.jūnijā Nr.10713), iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/343), par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai
piekritīgu īpašumu [..] “Vībotnes”, Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 009 0120, par
labu [..] īpašumam [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..].
Ar 2008.gada 17.septembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr.323
“Par zemes gabalu Salacgrīvas lauku teritorijā noteikšanu par pašvaldībai piekrītošiem”, zemes
gabals “Vībotnes” ar zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0120 (2,775 ha platībā) noteikts kā
pašvaldībai piekritīgs.
[..] uz īpašumu [..] īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.[..].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 10.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste,
Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu Salacgrīvas pagastā, “Vībotnes”, īpašuma kadastra Nr. 6672 009 0120, zemes
vienības kadastra apz. 6672 009 0120, par labu [..] nekustamam īpašumam [..], kadastra
Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku
servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3 m platumā un 252 m garumā, nosakot ceļa
kopējo platību 756kv.m, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu,
līgumā iekļaujot nosacījumus, ka:
2.1. Kalpojošā nekustamā īpašuma “Vībotnes” īpašnieks (Salacgrīvas novada pašvaldība) un
Valdošā nekustamā īpašuma [..] īpašniece [..] piekrīt Līguma reģistrācijai zemesgrāmatā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagastā,
“Vībotnes”, kadastra Nr. 6672 009 0120, īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
2.2. nekustamā īpašuma [..] īpašniece [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā
un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā pēc tam, kad īpašums “Vībotnes” nostiprināts zemesgrāmatā;
2.3. īpašuma [..] īpašniecei ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un
apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7

Lēmums Nr.281. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Mežmalas”, Ainažu pagastā,
Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Būmane, debatēs piedalās D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
10.jūnijā ar reģ. Nr.3-16.1/335) par 2009.gada 21.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 82.1/16 pagarināšanu zemes gabalam Ainažu pagastā “Mežmalas”, zemes vienības kadastra apz.
6625 003 0275 (0,4 ha platībā). 2009.gada 21.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr. 8-2.1/16 termiņš ir līdz 2019.gada 20.augustam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, saskaņā ar
2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar [..] 2009.gada 21.augustā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.82.1/16 par zemes gabala Ainažu pagastā, “Mežmalas” ar kadastra apz. 6625 003 0275 (0,4
ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības.
4. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodoklis.
Lēmums Nr.282. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par 2002.gada 20.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.5 īpašumā “Timotiņi”,
Salacgrīvas pagastā pagarināšanu
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 14.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 3.16.1/725),
par 2002.gada 20.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.5 pagarināšanu īpašumā “Timotiņi”,
Salacgrīvas pagastā (11,26 ha platībā).
2002.gada 20.augustā noslēgtais zemes nomas līgums Nr. 5, kas bijis noslēgts ar [..] (ar
vienošanos Nr.8-2.1/13 no 2007.gada 4.jūlija, Nr.8-2.1/3 no 2008.gada 19.augusta, Nr. 8-2.1/4 no 2008.gada
30.septembra, Nr. 8-2.1/1 no 2009.gada 22.jūlija) tika pārjaunots ar [..], 2011.gada 1.augustā noslēdzot

Pārjaunojuma līgumu Nr. 8-2.1/86.
Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.
1
panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
30 gadiem.
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu,
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kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, un iznomātājam ir
tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību. Iepriekš
minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt
lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot
nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata,
piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību, t.i., ka, pagarinot
nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai
tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības
summu.
2019.gada 17. jūnijā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/20) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai zemes galam “Timotiņi” 11,26 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2019.gada 10.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste,
Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2002.gada 20.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 5 (pārjaunojuma līgums
Nr. 8-2.1/86, kas noslēgts 2011.gada 1.augustā Nr.8-2.1/86) ar [..] par zemes gabala
“Timotiņi”, Salacgrīvas pagastā, iznomāšanu 11,26 ha platībā, nosakot:
1.1.
iznomātā zemes gabala nomas maksu gadā EUR 690,00 (seši simti deviņdesmit
euro);
1.2.
papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un
pievienotās vērtības nodokli.
2. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 13 gadi.
3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta
vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00 (piecdesmit euro).
Lēmums Nr.283. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
11. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Svīres”, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 17.jūnija saņemts [..], personas kods [..], iesniegums
(reģ. Nr.3.16.2/353) par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo lauku
apvidus zemi Liepupes pagastā “Svīres”, kadastra apz. 6660 008 0102 (0,9 ha platībā). [..]
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. Ministru kabineta 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 2019.gada 10.jūlija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija
Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
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Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomu Liepupes pagastā, “Svīres”, kadastra apz. 6660 008 0102 (0,9 ha
platībā), saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas līguma termiņu – 30 (divdesmit) gadi;
1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2. Nomas maksa maksājama no 2019.gada 7.maija - dienas, kad nomnieks mantojis tiesības uz
zemes nomu.
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.284. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.212 „Par
apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes
gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā”, 2019.gada 18.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.11, saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste,
Evija Keisele, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 18.jūnijā notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par zemes
gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 008 0014 (0,2
kv.m platībā) apbūves tiesību piešķiršanu.
2. Saskaņā ar 2019.gada 18.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.11, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar
[..], personas kods [..], nosakot apbūves tiesību maksu Ganību ielā 4 (0,2ha platībā) vienam
gadam EUR 55,00.
3. Apbūves tiesība tiek piešķirta – komercobjekta apbūvei.
4. Noteikt apbūves tiesību līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi.
5. Papildus izsolē nosolītai apbūves tiesību maksai, apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.285. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2019.gada 18.jūnija izsoles protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.77 „ Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 2; 21.§), 2019.gada 30.aprīļa Salacgrīvas
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novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7, ņemot vērā to, ka
nekustamā īpašuma nosolītājs ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 7245,00
(septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro), saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste,
Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A,
Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0525, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
euro 7245,00 (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar
[..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.286. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.aprīļa izsoles protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.79 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 2; 23.§), 2019.gada 30.aprīļa Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.5, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītājs ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 1670,00 (viens
tūkstotis seši simti septiņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija
Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Grīšļi”,
Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 005 0256 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
euro 1670,00 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar
[..], personas kods .
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.287. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.aprīļa izsoles protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
15. §
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata
papildinātās redakcijas nodošanu pilnveidošanai
(ziņo L.Some-Tiesnese, debatēs piedalās A.Jankovska)
Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§)
(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums).
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Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” plānošanas dokumentam
“Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 20.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par grozījumu
Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§), ar kuru ir nolemts par
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.200 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6; 3.§), ar kuru
nolemts grozīt lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā “Par Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojums līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.201 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata
papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”
(sēdes protokols Nr.6., 4.§), laika posmā no 2019.gada 31.maija līdz 21.jūnijam tika organizēta
Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (turpmāk - SNTP2030) un tā vides
pārskata papildinātās redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu
un atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolu, kā arī SNTP2030 izstrādes vadītāja ziņojumu par
nepieciešamajām izmaiņām, kas iekļaujamas pilnveidotajā redakcijā.
Izvērtējot SNTP2030 papildinātās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus, institūciju atzinumus un izstrādes vadītāja ziņojumu, Salacgrīvas novada dome
secina, ka nepieciešams veikt atkārtotu SNTP2030 pilnveidošanu.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23. pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 43.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, un saskaņā ar
2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atkārtoti pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildināto
redakciju un tā vides pārskata projektu atbilstoši 2019.gada 5.jūlija sanāksmes protokolam
par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem un
Salacgrīvas novada domes izstrādes vadītāja ziņojumam.
Lēmums Nr.288. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 2019.gada 18.jūlija ziņojums par
Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un tā vides
pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju
priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu uz 18 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2019. – 2030.gadam papildinātās redakcijas un
vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
(ziņo L.Some-Tiesnese)
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
nosaukumu izsakot šādā redakcijā: “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam
papildinātās redakcijas un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai”
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un
vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§)
(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums).
Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” plānošanas dokumentam
“Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 20.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par grozījumu
Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§), ar kuru ir nolemts par
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.200 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6; 3.§), ar kuru
nolemts grozīt lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā “Par Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojums līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 17.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.288 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu
pilnveidošanai”, ar kuru nolemts atkārtoti pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam papildināto redakciju un tā vides pārskata projektu saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 628) 82.2. punktu.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 80.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavo
ziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta
izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē, 82.punkts nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, saskaņā ar 90.punktu nosakot teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim nedēļām.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 SIA „RP
Alianse" ir izstrādājusi Teritorijas plānojuma un atkārtoti papildināto redakciju. Teritorijas
plānojuma papildinātā redakcija ir izstrādāta atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības domes
2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 apstiprinātam darba uzdevumam un no institūcijām
saņemtajiem nosacījumiem.
Vides pārskata atkārtoti papildinātā redakcija Teritorijas plānojumam izstrādāta,
pamatojoties uz likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Ņemot vērā Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu, kas sagatavots pamatojoties
uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 80., 81.,
82., 83., 84. un 85. punktiem, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu 235.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” 10. un 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu
Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9., 10. punktu, un saskaņā ar
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Salacgrīvas novada domes 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds
Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu.
2. Nodot Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildināto
redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas, laika posmā no 25.jūlija līdz 15.augustam.
3. Nodot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskatu atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma publicēšanu par teritorijas
plānojuma papildinātās redakcijas apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS) sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, laikrakstā “Auseklis”,
kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī
elektroniskā veidā nodot paziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai biroja
tīmekļvietnē.
5. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma
līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.salacgriva.lv un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Lēmums Nr.289. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 2019.gada 9.jūlija ziņojums par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti pilnveidoto redakciju uz 2 lp.,
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam paskaidrojuma raksta papildinātā
redakcija uz 73 lp., Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakcijas 2.0
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa uz 66 lp. un Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma papildinātā
redakcija uz 172 lp. pievienoti protokolam
17. §
Par Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
2019.gada 29.maija lēmuma Nr.18.5/6 atcelšanu
(ziņo G.Paegle)
1. Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi [..], personas kods [..], deklarētā
adrese: [..] 2019.gada 25.jūnija iesniegumu “Par administratīvā akta apstrīdēšanu”, kas ir saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2019.gada 1.jūlijā (reģistrēts ar reģ. Nr.
3.16.1/388) (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), un konstatē:
1.1. [..] ar savu 2019.gada 25.jūnija Apstrīdēšanas iesniegumu lūdz atcelt Salacgrīvas
novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 29.maija
lēmumu Nr.18.5/6 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] uz zemes gabaliem [..]”, ar kuru ir
apstiprināts, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem [..] 26,4 ha platībā (½ domājamās daļas apmērā), [..] 30,7 ha platībā (½ domājamās
daļas apmērā) un [..] 15,59 ha platībā (½ domājamās daļas apmērā) [..] ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī un iepriekš minētie zemes gabali (½ domājamo daļu apmērā) atzīti par Salacgrīvas
novada domei piekritīgiem.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (turpmāk – Reformas
pabeigšanas likums) 13.pantu, pagastu zemes komisijas izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc
šā likuma 3.panta 1., 2. un 3.punktā minēto darbu izpildes dienas. Pagastu zemes komisijām šajā
termiņā jānodod zemes komisiju protokoli un ar zemes reformu saistītā dokumentācija Valsts zemes
dienesta attiecīgā rajona nodaļai. Saskaņā ar Reformas pabeigšanas likuma 14.pantu, pēc pagasta
zemes komisijas darbības izbeigšanās likuma "Par zemes komisijām" 2.pantā un likumā "Par zemes
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privatizāciju lauku apvidos" noteiktās funkcijas pārņem Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona
nodaļa.
Vadoties no iepriekš minētajām Valsts zemes dienestam (turpmāk – VZD) deleģētajām
funkcijām, VZD ar savu 2018.gada 19.jūnija vēstuli Nr. 2-04-V/346 “Par zemes īpašuma un
lietošanas tiesībām” (kas Domē saņemta 2018.gada 19.jūnijā un reģistrēta ar reģ. nr.7.14.1/109) un
2019.gada 2.aprīļa vēstuli Nr.2-04-V/221 “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” (kas Domē saņemta
2019.gada 2.aprīlī un reģistrēta ar reģ. nr.3.12/403), Domi informēja, ka pēc VZD rīcībā esošajiem
arhīva dokumentiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem
datiem, [..], saskaņā ar VZD 2012.gada 17.decembra lēmumu Nr.14-01/143009-1/3, ir atteikts
atjaunot īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma [..] zemes.
Ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 8.oktobra spriedumu lietā Nr.A420298713
(turpmāk – Spriedums), kas likumīgā spēkā stājās 2016.gada 20.jūnijā, ir noraidītas [..] tiesības
administratīvā procesa ietvaros atjaunot īpašuma tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto ½
domājamo daļu no zemes [..]. Tajā pat laikā ar Spriedumu nebija atcelts Liepupes pagasta padomes
1995.gada 7.septembra lēmums “Par zemes gabala piešķiršanu lietošanā” (protokols Nr.7,1 §), ar
kuru [..] zeme [..] tika piešķirta pastāvīgā lietošanā.
Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā un nav atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas
iepriekš minētā likuma 25.pantā noteiktajā kārtībā un šīs personas iegūst zemes nomas pirmtiesības
uz tās lietošanā bijušo zemi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Salacgrīvas novada domes Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 29.maija lēmums Nr.18.5/6 “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu [..] uz zemes gabaliem [..]” ir pamatots un tiesisks.
1.2. Ieskatoties Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļa vietnē
www.zemesgramata.lv ir ticis konstatēts, ka [..] īpašuma tiesības uz zemi [..] (½ domājamās daļas
apmērā) ir nostiprinātas zemesgrāmatā Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000516387 pamatojoties uz tiesneses Baibas Lielpēteres 2019.gada 11.jūnija lēmumu.
2019.gada 3.jūlijā arī VZD ar vēstuli Nr.2-04-V/431 Domi informēja, ka īpašuma tiesības [..]
uz ½ domājamo daļu no zemes īpašuma [..] ir nostiprinātas zemesgrāmatā pamatojoties uz
2012.gada 23.jūlijā izdoto VZD lēmumu Nr.14-01/143009-1/1, kura 1.punkts (daļā par īpašuma
tiesību atjaunošanu [..] uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma [..] zemes) ir spēkā neesošs, jo
ar 2012.gada 17.decembra VZD lēmumu Nr.14-01/143009-1/3 ir ticis atcelts.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuriem
pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde šādu administratīvo aktu neizdotu, un
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2019.gada
10.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija
Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atcelt Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.18.5/6 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] uz
zemes gabaliem [..]”.
2.2. Lēmumu nosūtīt [..] un Valsts zemes dienestam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
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Lēmums Nr.290. Administratīvais akts uz 1 lp., 2019.gada 25.jūnija iesniegums par administratīvā
akta apstrīdēšanu uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 29.maija lēmums Nr.18.5/6 uz 1 lp. un Valsts zemes dienesta
Vidzemes reģionālās nodaļas vēstules uz 3 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.3/2010
derīguma termiņa pagarināšanu
(ziņo I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, 2019.gada
27.jūnija vēstuli “Par smilts-grants un smilts atradnes “Ainaži” iecirkņa “Ainaži 2” ieguves
atļauju”, kas ir saņemta Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2019.gada 27.jūnijā
un reģistrēta ar Nr. 3.12/767, (turpmāk – Iesniegums) konstatē sekojošo.
Iesniegumā AS „Latvijas valsts meži” informē, ka Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)
2019.gada 20.jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr.CS19VL0103 par grozījumiem derīgo izrakteņu
atradnes pasē un 2019.gada 20.jūnijā lēmumu Nr.CS19VL0104 par grozījumiem derīgo izrakteņu
ieguves limitā un smilts-grants smilts atradnes “Ainaži”, iecirknim “Ainaži 2”, kas atrodas
Salacgrīvas novadā, nekustamajā īpašumā „Šalku mežs” ar kadastra apzīmējumu 6625 001 0007,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6625 002 0232.
2010.gada 20.maijā Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome) ir izsniegusi bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3/2010 atradnes „Ainaži” iecirknim „Ainaži 2”
(turpmāk – Ieguves atļauja), kas ir derīga līdz 2019.gada 22.jūlijam.
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka LR
likums “Par zemes dzīlēm” un 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” un Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves
kārtība”.
Iesnieguma pielikumā ir pievienoti arī VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes (turpmāk
– RVP) izsniegtie tehniskie noteikumi (turpmāk – TN) Nr.VA10TN59 atradnes „Ainaži” iecirknim
„Ainaži 2”.
2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 24. punkts nosaka, ka tehnisko
noteikumu derīguma termiņš atklātai derīgo izrakteņu ieguvei ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves
limita darbības termiņu. Pamatojoties uz augstāk minēto izriet, ka atradnes „Ainaži” iecirknim
„Ainaži 2” TN derīguma termiņu var pagarināt līdz 2034.gada 22.jūlijam.
Iesniegumā AS „Latvijas valsts meži” lūdz veikt grozījumus smilts-grants un smilts atradnes
„Ainaži” iecirkņa “Ainaži 2” ieguves atļaujā un pagarināt tās derīguma termiņu līdz 2034.gada
22.jūlijam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 9.pantu,
2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 33.punktu, 35.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un
saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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Pagarināt Salacgrīvas novada domes bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Nr.3/2010 atradnes „Ainaži” iecirknim „Ainaži 2”, nekustamajā īpašumā „Šalku mežs” ar kadastra
apzīmējumu 6625 001 0007, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6625 002 0232, derīguma
termiņu līdz 2034.gada 22.jūlijam.
Lēmums Nr.291. Iesniegums uz 10 lp. un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ar
papildinājumu uz 2 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu B57 Lielurgas - Oltuži, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads
(ziņo I.Juška)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada iedzīvotāju lūgumu, par ātruma ierobežojuma zīmes
Nr. 323 uzstādīšanu uz ceļa B57 Lielurgas – Oltuži. 2019.gada 10.jūlija Attīstības komitejas
atzinumu par satiksmes organizāciju B57 Lielurgas - Oltuži ceļā, Salacgrīvas novadā, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds
Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ātruma ierobežojuma zīmi Nr.323 B57 Lielurgas - Oltuži ceļā, Salacgrīvas novadā,
atbilstoši pielikumam Nr.1
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu, ēku un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam
saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.292. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagasts, Salacgrīvas novads
(ziņo I.Juška, debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, L.Jokste, N.Tiesnesis,
J.Cīrulis, K.Močāns)
L.Jokste uzskata, ka šajā vietā ceļa zīmes nav nepieciešamas. Ja lēmums tiek pieņemts, tad
uzņēmējam pašam jāsedz izdevumi par ceļa zīmju uzstādīšanu.
J.Cīrulis piekrīt, ka izdevumi par ceļa zīmju uzstādīšanu būtu jāsedz uzņēmējam.
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija
Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu “Par ceļa zīmju
uzstādīšanu B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagasts, Salacgrīvas novads”.
Lēmums Nr.293. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580015065
(ziņo G.Bisniece, debatēs piedalās J.Lipsbergs, K.Močāns, E.Keisele, D.Straubergs)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 14.jūnija
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 18. jūnijā, reģistrēts ar reģ.
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Nr. Nr.3-16.2/355) (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums) par 2019.gada 6.jūnija administratīvā
pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580015065 apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2019. gada 6. jūnijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās
kārtības nodaļas kārtībnieks Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk - LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un
stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 2019. gada 6. jūnijā plkst. 14:18 Salacgrīvas novada
domes pilnvarotā amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma
protokolu - lēmumu Nr. 580015065 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta
transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana
stāvēšanai Salacgrīvā, Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā, Salacgrīvas novadā, neievērojot
“Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN) 121.6. punktā prasības.
Izvērtējot situāciju un pārkāpuma esamību, saskaņā ar LAPK 149.10 panta ceturtās daļas
6. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts
naudas sods EUR 30 (trīsdesmit eiro) apmērā.
Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba iepriekš minētās
automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes 2019. gada 6. jūnijā fiksējis ar ierīci
SAMSUNG SM-A310F (pielikums Nr.1)
1.2. Iesniedzējs Apstrīdēšanas iesniegumā norāda, ka kārtībnieks Ilona Melzoba 2019.gada
6.jūnija administratīvā pārkāpuma protokola-lēmumā Nr. 580015065 kā pārkāpumu norādījusi
transportlīdzekļa stāvēšanu krustojumā, t.i., Ceļu satiksmes noteikumu 121.6.punkta neievērošanu,
savukārt administratīvā atbildība ir piemērota saskaņā ar LAPK 149.10 panta ceturtās daļas 6.
punkta nosacījumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka administratīvā pārkāpuma
protokola-lēmumā ir norādīts nepareizs LAPK pants, Iesniedzējs lūdz anulēt administratīvā
pārkāpuma protokola-lēmumu Nr. 580015065.
1.3. Izvērtējot lēmuma pielikumā Nr. 1 pievienotās fotogrāfijas, nepārprotami var secinām, ka
transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai Salacgrīvā, netālu no Valmieras un Vidzemes ielas
krustojuma, Salacgrīvas novadā, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, un
tādejādi nav ievērots Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes
noteikumi” (turpmāk tekstā – Ceļu satiksmes noteikumi) 121.12.punkta prasības, kas nosaka, ka, ja
ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt aizliegts vietās, kur
brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale
apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu. Par iepriekš minēto Ceļu satiksmes noteikumu
neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar LAPK 149.10 panta ceturtās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka par stāvēšanu vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa
apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa
apzīmējumu uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 6. jūnijā Iesniedzējs
transportlīdzekli bija novietojis stāvēšanai Salacgrīvā, netālu no Valmieras un Vidzemes ielas
krustojuma, Salacgrīvas novadā, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu,
tādejādi neievērojot Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes
noteikumi” (turpmāk tekstā – Ceļu satiksmes noteikumi) 121.12.punkta prasības.
3. LAPK 287.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka iestāde, izskatījusi sūdzību vai protestu
par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pieņem vienu no šādiem lēmumiem: “4) atceļ lēmumu
pilnībā vai tā daļā un pieņem jaunu lēmumu, ar kuru konstatē personas vainu administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā un uzliek sodu.”
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija
Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis,), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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4.1. Atcelt 2019.gada 6.jūnija administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu
Nr. 580015065 daļā, kurā ir noteikts, ka sods ir piemērots par Ceļu satiksmes noteikumu
121.6.punktā noteikto prasību neievērošanu un noteikt, ka administratīvā pārkāpuma protokolslēmums Nr. 580015065 ir sastādīts un sods uzlikts par Ceļu satiksmes noteikumu 121.12.punktā
noteikto prasību neievērošanu.
4.2. Atstāt negrozītu 2019.gada 6.jūnija administratīvā pārkāpuma protokola-lēmumā
Nr. 580015065 saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta ceturtās daļas
6.punktu uzlikto naudas sodu EUR 30 (trīsdesmit euro).
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, juridiskā persona — pēc tās juridiskās adreses Latvijā. 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.294. Pielikums uz 3 lp., administratīvais akts uz 4 lp., iesniegums uz 1 lp. un 2019.gada
6.jūnija administratīvā pārkāpuma protokola – lēmuma Nr.580015065 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
22. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu
rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecībai "BUTE"
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku
saimniecības "BUTE" īpašnieka Visvalža Šrenka 2019.gada 2.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/391)
ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku
saimniecība "BUTE" iesniegusi iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Gada
ienākumu deklarācija; Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecībai "BUTE"
(“Bute”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr.44101034810) speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 4.augustā.
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.295. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
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23. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieku saimniecībai
“RHODEUS”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” īpašnieces Lindas Celmiņas
2019.gada 28.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/383) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju
komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” iesniegusi iesniegumu un tam
pievienotas šādas dokumentu kopijas: Gada ienākumu deklarācija; Valsts ieņēmumu dienesta
izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda
Celmiņa zvejnieku saimniecībai “RHODEUS” (“Avotkalni – 1”-1, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr.44101034810) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 26.augustā.
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.296. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība
"SALACAS ZIVTIŅA"
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas
Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA" īpašnieka Rolanda Ķirša 2019.gada
2.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/394) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai
zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku
teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA" iesniegusi iesniegumu un
tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Gada ienākumu deklarācija; Valsts ieņēmumu dienesta
izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
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Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda
Ķirša zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA" (“Zivtiņas”, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr.44101033783) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Vitrupes upē.
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.297. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
25. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas
lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA"
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MISTRALS” (Reģ.
Nr. 44103078415) valdes locekļa Dmitrija Kovaļova (Dmitri Kovaljov) 2019.gada 2.jūlija
iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 2.jūlijā, reģ.Nr.3.16.2/393) ar lūgumu
pārslēgt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MISTRALS” noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos ar
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecībai
"SALACAS ZIVTIŅA". Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA" īpašnieks Rolands Ķirsis apliecina, ka piekrīt
iesniegumā teiktajam.
2. Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.297 „Par speciālās atļaujas
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas
lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecībai “SALACAS ZIVTIŅA””, Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecībai "SALACAS
ZIVTIŅA" izsniegta speciālā atļauja atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos
ūdeņos Vitrupē.
3. Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „ Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
17.punktu, 27.punktu, un ņemot vērā 2019.gada 10.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Iznomāt Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka
saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA" (juridiskā adrese: “Zivtiņas”, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads, Reģ. Nr.44101033783) rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai
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zvejniecībā iekšējos ūdeņos, nosakot zvejas rīkus - divi nēģu murdi Vitrupē. Rūpnieciskās
zvejas tiesības komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rolanda Ķirša zvejnieka
saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA" iznomāt uz laiku no 2019.gada 1.augusta uz laiku līdz
2026.gada 31.janvārim.
3.2. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos ar
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecību
"SALACAS ZIVTIŅA" (juridiskā adrese: “Zivtiņas”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas
novads, Reģ. Nr.44101033873).
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.298. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu kultūras nama
nomas maksas nometnēm noteikšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada kultūras centra direktores Pārslas Dzērves ierosinājumu,
noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskās personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.4.apaškpunktu, 5.punktu, saskaņā ar 2019.gada 8.jūlija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas maksu Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu kultūras nama nomai
nometnēm 3.00 EUR diennaktī cilvēkam.
2. Nomas maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.299. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par finansiālu atbalstu Septītās dienas adventistu draudzes rīkoto jauniešu nometni
“IMPACT”, kas norisināsies 2019.gadā no 13.augusta līdz 20.augustam Salacgrīvā
Izskatījusi Salacas Septītās dienas adventistu draudzes locekles Andas Ristamecas iesniegumu
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 14.jūnijā ar Nr.3.16.2/352) un Septītās dienas
adventistu draudzes mācītājas Dagnijas Lapas un Jauniešu nodaļas IMPACT komandas pārstāvja
Alberta Truča iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 5.jūlija ar Nr.3.16.2/411)
par finansiālu atbalstu jauniešu nodaļas IMPACT organizētajai nometnei “Pie finiša līnijas”,
piešķirot telpas Salacgrīvas vidusskolā nometnes organizēšanai, kas norisināsies no 2019.gada
13.augusta līdz 20.augustam. Nometne “Pie finiša līnijas” būs orientēta, lai vasaras laikā iesaistītu
jauniešus un pusaudžus lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī celt ģimenes vērtības. Nometnes laikā
plānots organizēt bezmaksas pasākumus: izglītojošas nodarbības bērniem, aktivitātes jauniešiem,
izglītot sabiedrību par veselības jautājumiem, sabiedrību vienot kopīgās fiziskās, sociālās
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aktivitātēs, sniegt sociālo palīdzību, stiprināt ģimeņu vērtības un garīgās vērtības. Saskaņā ar
Nolikumu “Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei
finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 2009.gada
19.augustā ar domes lēmumu Nr.154 un pamatojoties uz 2019.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt 2019.gadā no 13.augusta līdz 20.augustam rīkoto jauniešu nometni “IMPACT
Salacgrīva 2019”, finansējot Salacgrīvas vidusskolas telpu izmantošanu nometnes vajadzībām
900 EUR (Deviņi simti euro) apmērā – finansējumu papildus iekļaujot Salacgrīvas
vidusskolas budžetā 2019.gada augustā.
2. Lēmuma 1.punktā minētais finansējuma apjoms tiek precizēts atbilstoši nometnes dalībnieku
skaitam.
Lēmums Nr.300. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr. 431
“Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām “Ainažu Kauss – 2019”
Izskatījusi biedrības “Cepļi – Moto” (reģ.nr. 40008276763) valdes priekšsēdētāja
G.Kopštāla 2019.gada 2.jūlija iesniegumu (reģ.nr. 3.16.2/400) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības
“Cepļi – Moto” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (19.12.2018. lēmums nr.
431) budžeta tāmē motokrosa sacensību “Ainažu Kauss – 2019”, pamatojoties uz Nolikumu “Par
kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma
saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. domes lēmumu
Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 8.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.431 “Par finansiālu
atbalstu motokrosa sacensībām “Ainažu Kauss – 2019” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā
ar šī lēmumu pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Cepļi - Moto” par grozījumiem 2019.gada 21.februāra
noslēgtajā līgumā Nr. 3.25.3/67 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.301. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora iecelšanu amatā
(ziņo A.Zunde, debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu un 2019.gada 10.jūlija Atklātā konkursa uz vakanto Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora amatu rezultātiem un 2019.gada 10.jūlija Finanšu
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komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija
Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ievu Skuju, personas kods [..], Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores
amatā 2019.gada 2.septembrī.
2. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Lēmums Nr.302. Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu kopija uz 4 lp. pievienota protokolam.
30. §
Par nomas maksas atcelšanu Zvejnieku parka teritorijai 2019.gada 26. un 27.jūlija festivāla
“Positivus festivall” organizēšanai
(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās A.Jankovska, J.Lipsbergs, J.Cīrulis, N.Tiesnesis, E.Keisele)
Pamatojoties uz SIA “Positivus” valdes locekļa Ģirta Majora iesniegumu (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 15.jūlijā ar Nr. 3.16/428) par Zvejnieku parka teritorijas nomas
maksas atbrīvošanu un saskaņā ar 2019.gada 10.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atcelt nomas maksu, kura noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa
lēmumu Nr. 161 “Par sadarbības līguma slēgšanu par “Positivus festivall” rīkošanu”, Zvejnieku
parka teritorijai 2019.gada 26. un 27.jūlija pasākuma “Positivus festivall” organizēšanai.
Lēmums Nr.303. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
(ziņo A.Paegle)
Ņemot vērā to, ka Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktorei Sandrai Kukai
piešķirts atvaļinājums līdz 2019.gada 30.augustam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 10.jūlija Atklātā konkursa uz vakanto
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora amatu rezultātus, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Normunds Tiesnesis, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ievu Skuju (personas kods [..]) par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora
pienākumu izpildītāju ar 2019.gada 18.jūliju.
2. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas:
2.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.2.
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Lēmums Nr.304. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:10.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (19.07.2019.)

____________________________
Gunta Kristiņa (19.07.2019.)

Sēdes protokolētāja
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