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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.6 

 

Salacgrīvā         2016.gada 18.maijā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Baznīcas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

2. Par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu 

un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 

izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

5. Par Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

7. Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu  

8. Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

9. Par Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

10. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

11. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Andrim Bērziņam savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

12. Par nocirsto koku Liepupes pagastā pārdošanu par brīvu cenu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Mednieki” - 4, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Transporta iela 14A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Ostas ielā 12E, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu  

16. Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

17. Par pašvaldības zemes gabala daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu 

18. Par zemes gabala “Krejotava – Melbārži”, Liepupe pagastā,  Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

19. Par pašvaldības zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas 

līgumu slēgšanu 

20. Par pašvaldības zemes gabalu “Liellapes”, Muižas iela 18A un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 
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21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.355 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

25. Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2016.-2021.gadam un Investīciju plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu 

26. Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

27. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

29. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

31. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu Jūras svētkos un Salacgrīvas 

pilsētas svētkos apstiprināšanu 

32. Par apsaimniekošanas biedrības „Liepupes virsotnes” projekta „Liepupes apgaismojuma 

infrastruktūras modernizācija” līdzfinansēšanu 

33. Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Konferenču telpas izveide” 

līdzfinansēšanu 

34. Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošanai 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

35.1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

35.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

      36. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

            20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. Gada 

             pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 19.augustā lēmumā Nr. 302 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

38. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Liepupe 29-13, Liepupe, Liepupes pagasts, 

renovācijas darbu finansēšanu 

39. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

Informācija 

1. Informācija par ieceri pašvaldības nekustamā īpašuma Sila ielā 2, Salacgrīvā telpu pārveidei par 

Bibliokuģi 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode  
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

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

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Vineta Krūze - 

Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes 

vadītāja – galvenā arhitekte, Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore, Ilga 

Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Hedviga Inese Podziņa – 

Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes 

loceklis  

Uzaicinātās personas: SIA “Salacgrīvas elektromontāžnieks” valdes priekšsēdētājs Armands 

Belasiks, biedrības “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” valdes loceklis Gints Šīmanis 

 

Nepiedalās- Lija Jokste (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli), Eduards Ādmīdiņš 

(nav sniegta informācija par neierašanās iemeslu), Jānis Cīrulis (atvaļinājumā) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 38 

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāti Māris Trankalis un Skaidrīte Eglīte. 

 

 

1.§ 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Baznīcas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Būmane) 

Sēdes vadītājs dod vārdu SIA “Salacgrīvas elektromontāžnieks” valdes priekšsēdētājam 

A.Belasikam informācijas sniegšanai par Attīstības komitejas sēdē izskanējušajiem jautājumiem. 

A.Belasiks informē par ieceri kioskā tirgot gatavo zivju produkciju, Pārtikas un veterinārā dienesta 

atļauja jākārto pašam, pagaidām nesaskata problēmas tajā, ka pie kioska atrašanās vietas ir 

ierobežota transportlīdzekļu apstāšanās, stāvēšana, jo ir atļauts stāvēt gan Pērnavas ielā, gan 

Bocmaņa laukumā. Ir ideja nākotnē iespējams tirgot arī svaigo produkciju un dzīvās zivis.  

(debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs, N.Tiesnesis, A.Alsberga)   

 

  Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „Salacgrīvas elektromontāžnieks”, Reģ. 

Nr.40003868619, valdes priekšsēdētāja A. Belasika 2016.gada 20.aprīļa iesniegums (reģistrēts 

2016.gada 20.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.1/267) par pašvaldības zemes gabala daļas Baznīcas ielā ar 

kadastra apz. 6615 001 0082  iznomāšanu tirdzniecības kioska uzturēšanai. 

  Saskaņā ar 2016.gada 27.janvāra pieņemšanas/nodošanas aktu Nr. 46-1/2016 kiosks, kas 

atrodas uz pašvaldības zemes gabala Baznīcas ielā pieder SIA “„Salacgrīvas elektromontāžnieks”.   

Zemes gabals Baznīcas iela ar zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0082  (1600 kv.m 

platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs ar 2009.gada 19.novembra lēmumu 

Nr. 336 un atrodas pašvaldības bilancē. 

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”, 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada 11.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 



4 

 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt uz 7 (septiņiem) gadiem SIA „Salacgrīvas elektromontāžnieks”, Reģ. 

Nr.40003868619 zemes gabala daļu  Baznīcas iela ar zemes vienības kadastra apz. 6615 

001 0082   (25 kv.m platībā) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts mazumtirdzniecības kioska uzturēšanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 10% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.4 noteikto 

minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar mērķi – mazumtirdzniecības 

kiosku uzturēšanai. 

4. Papildus 3. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.196. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst.15:10 no domes sēdes aiziet SIA “Salacgrīvas elektromontāžnieks” valdes loceklis 

A.Belasiks.  

 

 

2. § 

Par SIA “Atpūtas komplekss “Meleki”” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskata 

apstiprināšanu 

D.Straubergs informē, ka pagājušajā domes sēdē izskanēja jautājums par kempingu kā nacionālās 

nozīmes rekreācijas un tūrisma objektu.  

I.Cīrule informē, ka Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.42 “Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums” ir 

minēts, ka nacionālās nozīmes tūrisma un rekreācijas objekts ir kempings “Meleki”, attēlots arī 

saistošajā daļā. Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums ir spēkā esošs, bet nekur 

(ne teritorijas plānojumā, ne Nacionālajā attīstības plānā, ne Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnēs) nav definēts, ko tas nozīmē. Līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts ar 

priekšlikumu neiekļaut terminu “kempings kā nacionālās nozīmes rekreācijas un tūrisma objekts”. 

(debatēs piedalās M.Trankalis, I.Balode, D.Straubergs, A.Zunde, A.Alsberga; izsakās I.Cīrule, 

K.Ķemers)  

D.Straubergs ierosina lēmumu pieņemt saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošo bijušās Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas plānojums” 1.nodaļas “Teritorijas plānojuma apraksta materiāls” 25.1. 

punktu; uzdot domes izpilddirektoram vērsties pie Ministru kabineta vai LR Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrijas ar lūgumu sniegt skaidrojumu 2000.gada 5.decembra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”  lietotai normai - nacionālās 

nozīmes rekreācijas un tūrisma objekts.   

Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem: 

1) pamatojuma daļu papildinot ar informāciju par Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošo bijušās Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas plānojums” 1.nodaļas “Teritorijas plānojuma apraksta materiāls” 25.1. 

punktu; 
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2) lēmumprojekta 3.punktu izsakot sekojošā redakcijā: “3.Uzdot SIA “Atpūtas komplekss 

“Meleki””, reģ. Nr.40003863607, iesniegt Salacgrīvas novada domei kempinga kā nacionālās 

nozīmes rekreācijas un tūrisma objekta kopējo attīstības vīziju.” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada būvvaldes sagatavoto SIA “Atpūtas komplekss “Meleki””, 

reģ. Nr.40003863607, būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskatu, saskaņā likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 4.panta 2. un 4.punktu, 

14.panta trešās daļas 1.punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem 

Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”, Salacgrīvas novada domes 2009.gada 

19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošo bijušās Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.42. ”Salacgrīvas 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums” 1.nodaļas “Teritorijas plānojuma apraksta 

materiāls” 25.1. punktu, un saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt SIA “Atpūtas komplekss “Meleki””, reģ. Nr.40003863607, būvniecības ieceres 

publiskās apspriešanas pārskatu saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot SIA “Atpūtas komplekss “Meleki””, reģ. Nr.40003863607, iesniegt Salacgrīvas 

novada būvvaldē visus nepieciešamos dokumentus uzsāktā kempinga pārbūves būvniecības 

procesa pabeigšanai. 

3. Uzdot SIA “Atpūtas komplekss “Meleki””, reģ. Nr.40003863607, iesniegt Salacgrīvas 

novada domei kempinga kā nacionālās nozīmes rekreācijas un tūrisma objekta kopējo 

attīstības vīziju. 

4. Salacgrīvas novada būvvaldei izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un 

būvdarbu uzsākšanai, iekļaujot papildus projektēšanas nosacījumus: 

4.1. Paredzēt publiski pieejamu automašīnu stāvlaukumu ar apgriešanās iespēju 

automašīnām ar piekabēm, lai nodrošinātu laivu un ūdenssporta inventāra piegādi. 

4.2. Paredzēt publisku pieeju kempinga teritorijai un pludmalei. 

4.3. Lai nodrošinātu vienotas, arhitektoniski kvalitatīvas vides veidošanu, būvniecības 

iecerei jārespektē Vidzemes piekrastes apbūves raksturs un mērogs, būvapjomu izvietojuma 

plānojumam jānodrošina apbūves iekļaušanās ainavā, publiskās ārtelpas labiekārtošana un 

apzaļumošana, pēc iespējas saglabājot dabisko reljefu, Vidzemes piekrastes apbūvei 

raksturīgos ēku fasāžu apdares materiālus, būvapjoma proporcijas, krāsu risinājumu.  

4.4. Visām kempinga kompleksā ietilpstošajām ēkām jābūt saskaņotām un jāveido 

stilistiski vienotu ansambli. 

4.5. Paredzēt vienota ceļu tīkla, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma izbūvi. 

 

Lēmums Nr.197. Pielikums uz 25 lp. pievienots protokolam. 

 

Deputāti vienojoties uzdod domes izpilddirektoram K.Ķemeram nosūtīt vēstuli LR Vides 

aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai ar lūgumu sniegt skaidrojumu 2000.gada 5.decembra 

Ministru kabineta noteikumos Nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”  lietotai normai - 

nacionālās nozīmes tūrisma objekts.   

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu 

un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ņemot vērā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.12.2015. vēstuli Nr. 14.18-1e/10267 “Par 

saistošajiem noteikumiem nekustamo īpašumu (teritorijas) uzturēšanas jomā” un Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 28.04.2016. vēstuli Nr.18-6/3294 “Par saistošajiem 

noteikumiem”, 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, 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.5 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada 

teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2). 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu “Nr.95 

“Par saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

noteikumi” apstiprināšanu (protokols Nr.4; 3.§). 

 

Lēmums Nr.198. Pielikumi uz 4 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

28.04.2016.vēstule Nr.18-6/3294 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 

izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, saskaņā ar 2016.gada 

11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, 

reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.199. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un 2016.gada 11.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.200. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2016.gada 25.aprīļa Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās 

padomes vēlēšanu rezultātus, saskaņā ar 2016.gada 9.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvo padomi šādā sastāvā:  

1.1.Elīna Runce 

1.2.Daniels Kristaps Salzemnieks 

1.3.Karlīna Karlsone 

1.4.Krista Muciņa 

1.5.Marta Stivriņa 

1.6.Nadīna Ozoliņa - Mennika 

1.7.Sandis Ozoliņš 

1.8.Gints Šmits – Salacgrīvas novada domes deputātu pārstāvis 

1.9.Marta Dance – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” jaunatnes 

        lietu speciālists 

1.10.Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciālists 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr. 127 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr. 4; 36.2.§).  

 

Lēmums Nr.201.  

 

7. § 

Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, saskaņā ar 2016.gada 11.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 

komisijas sastāvu: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno 

Veide; 

1.3. Komisijas locekļi: 

1.3.1. uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

1.3.2. priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis; 

1.3.3. kārtībnieks Didzis Žibals. 

2. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr. 353 „Par Salacgrīvas 

novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu” 
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(protokols Nr.11; 3.§) izveidoto  Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu 

licencēšanas komisiju.  

 

Lēmums Nr.202.  

 

8. § 

Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu lēmumu par 

zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā 

vienībā (pilsētā) pieņem Ministru kabinets, izdodot rīkojumu uz attiecīgās pašvaldības iesnieguma 

pamata. 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.417 (protokols 

Nr.13;6.§) “Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās”. 

Ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.493 (protokols Nr.45;8.§) “Par 

zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā” noteikts pabeigt zemes 

reformu Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes komisijām” 11.pantu pagastu un pilsētu zemes komisijas 

izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana 

attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pagastu un pilsētu zemes komisijām šajā termiņā 

savi arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai. 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisija ar zemes reformu saistīto 

dokumentāciju 2016.gada 17.martā ar aktu Nr.17-05.4-V/8 “Par pilsētas zemes komisijas 

dokumentu nodošanu un pieņemšanu” ir nodevusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās 

nodaļas arhīvā. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” piektā panta otro daļu pilsētu 

zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie 

pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc 

Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju. 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma "Par zemes 

reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 

2.pantā noteiktos pasākumus. 

LR Centrālā zemes komisija 2016.gada 18.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10177 “Par 

saskaņojumu Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai” ar 

kuru ierosināts Salacgrīvas novada domei pieņemt lēmumu par Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” piektā panta otro daļu, kā arī 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas darbību ar 2016.gada 

25.maiju. 

 

Lēmums Nr.203. LR Centrālās zemes komisijas 19.04.2016.vēstule Nr.10D/d-16-2 uz 2 lp. 

pievienota protokolam. 

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

 

http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p6
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=50579#p2
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p6
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=50579#p2
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Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu lēmumu par 

zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā 

vienībā (pilsētā) pieņem Ministru kabinets, izdodot rīkojumu uz attiecīgās pašvaldības iesnieguma 

pamata. 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.417 (protokols 

Nr.13;6.§) “Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās”. 

Ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.539 (protokols Nr.45;54.§) “Par 

zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” noteikts pabeigt zemes reformu 

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes komisijām” 11.pantu pagastu un pilsētu zemes komisijas 

izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana 

attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. Pagastu un pilsētu zemes komisijām šajā termiņā 

savi arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļai. 

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisija ar zemes reformu saistīto dokumentāciju 

2016.gada 17.martā ar aktu Nr.17-05.4-V/10 “Par pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un 

pieņemšanu” ir nodevusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas arhīvā. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” piektā panta otro daļu pilsētu 

zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie 

pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc 

Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju. 

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā 

noteiktos pasākumus. 

LR Centrālā zemes komisija 2016.gada 18.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10176 “Par 

saskaņojumu Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai” ar kuru 

ierosināts Salacgrīvas novada domei pieņemt lēmumu par Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas 

zemes komisijas darbības izbeigšanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” piektā panta otro daļu, kā arī 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Izbeigt Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas zemes komisijas darbību ar 2016.gada 25.maiju. 

 

Lēmums Nr.204. LR Centrālās zemes komisijas 19.04.2016.vēstule Nr.10D/d-16-1 uz 2 lp. 

pievienota protokolam. 

 

10. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

 

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” valdes 

locekļa A.Ratas 2016.gada 15.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 22.aprīlī ar reģ. Nr.3-

16.2/295), saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p6
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=50579#p2
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p6
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=50579#p2
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1. Iekļaut SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” valdes locekli Antu Ratas Salacgrīvas ostas 

valdes sastāvā kā SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” pārstāvi. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 23.maijā. 

 

Lēmums Nr.205. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Andrim Bērziņam savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas ostas valdes  loceklis Andris Bērziņš (turpmāk tekstā – Persona). 

2. Prasījums 

 2016.gada 22.aprīlī Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2016.gada 14.aprīļa 

iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt 

atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar SIA “Salacgrīvas Nord 

Termināls” valdes locekļa amatu.  

3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

3.1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā 

– Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu.  

3.2. Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos 

gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 

savienošanai. 

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 315 “Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr.12; 7.§) nolemts iekļaut SIA “Salacgrīvas Nord 

Termināls” valdes locekli Andri Bērziņu Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā SIA “Salacgrīvas Nord 

Termināls” pārstāvi.  

Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, 

kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas nosacījumiem ostas 

valdes loceklim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru tas ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

2) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai 

reliģiskajā organizācijā; 

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu; 

4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3.4. Saskaņā ar likumu “Par ostām” 26.pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 



11 

 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija, 

kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas 4.punktu ir kompetenta izsniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  

3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas 

pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. 

Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

lēmumu Nr. 98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.  

Izvērtējot Likuma par ostām 7.pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās 

Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas kopsakarā ar valdes locekļa pienākumiem ostā funkcionējošā 

komercsabiedrībā SIA “Salacgrīvas Nord Termināls”, secināms, ka Salacgrīvas ostas valdes locekļa 

amata un SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” valdes locekļa amata savienošana interešu konfliktu 

nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3.6. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā 

panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu 

maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas 

atruna). 

3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

4. Lēmums 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta 

otro daļu, 7.panta 5.1 daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī 

ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

nolemj: 

Atļaut Andrim Bērziņam savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar                                  

SIA “Salacgrīvas Nord Termināls” valdes locekļa amatu.  

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas 

novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un 

varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta otro daļu, 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.206. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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12. § 

Par nocirsto koku Liepupes pagastā pārdošanu par brīvu cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.174 (protokols 

Nr.5; 18.§) „Par kustamās mantas – nocirsto  koku Liepupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, 

to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 2016.gada 2.maija Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.8, ņemot vērā to, ka vienīgais 

pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā nocirsto koku iegādei SIA “ZK AMATNIEKS”, 

VRN 40103481075 ir samaksājis nosacīto cenu EUR 280 (divi simti astoņdesmit euro) un saskaņā 

ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nocirsto koku Liepupes pagastā 

“Mežgravās”, zemes vienības kadastra apz. 6660 011 0050 un “Baznīca – Pidas - pagasta padome”, 

kadastra apz. 6660 008 0127, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 280 (divi simti astoņdesmit euro), 

papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā un noslēgt pirkuma 

līgumu ar SIA “ZK AMATNIEKS”, VRN 40103481075. 

 

Lēmums Nr.207. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Mednieki” - 4, Salacgrīvas pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2016.gada 25.aprīlī saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Mednieki” - 4 atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts ar Nr. 3-

16.1/304). 

[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi iesniegumu par dzīvokļa „Mednieki”- 4, kadastra Nr. 6660 900 0303 nodošanu 

atsavināšanai. 

2016.gada 1.februārī ar [..], personas kods [..], noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-

2.6/6, iepriekš 2013.gada 2.janvāra īres līgums Nr. 8-2.6/23, kas bijis noslēgts 2007.gada 21 .februārī 

ar pašvaldības aģentūru “Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 

lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa 

ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”  5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, 

ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes 

loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 

dokumenta kopiju;  īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 



13 

 

īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu 

nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu un viņa dzīvoklī deklarējusies viena. 

 Nekustamais īpašums „Mednieki”-4, kadastra Nr. 6672 900 0303, kas sastāv no kopīpašuma 

299/2173 domājamās daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 001), kopīpašuma 299/2173 

domājamās daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 002), kopīpašuma 299/2173 domājamās 

daļas no būves (kadastra apz. 6672 003 0062 003), kopīpašuma 299/2173 domājamās daļas no zemes 

(kadastra apz. 6672 003 0061), kopīpašuma 299/2173 domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 

6672 003 0062) un dzīvokļa ar kopējo platību 29,9kv.m, reģistrēts uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 603 4. 

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 2016.gada 26.aprīļa protokolu Nr.3 un 

noteikto nosacīto cenu nekustamā īpašuma atsavināšanai, 2016.gada 11.aprīļa Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli „Mednieki” - 4, kadastra Nr. 6672 900 0303. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 480 (četri simti astoņdesmit euro). 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]. 

 

Lēmums Nr.208. Pielikums uz 1 lp., nekustamā īpašuma tirgus vērtības novērtējums uz 11 lp. un 

iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Transporta iela 14A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts akciju sabiedrības “Brīvais vilnis”, Reģ. 

Nr.40003056186, juridiskā adreses: Ostas iela 1, Salacgrīvā, 2016.gada 26.janvāra atsavināšanas 

ierosinājums, reģistrēts 2016.gada 29.janvārī ar reģ. Nr. 1-11/109 par pašvaldībai piederoša zemes 

starpgabala Salacgrīvā, Transporta ielā 14A, kadastra Nr.6615 009 0004, zemes vienības kadastra 

apz. 6615 009 0079 (164 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

Akciju sabiedrība “Brīvais vilnis”, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā paredzētās publiskās personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta 

zemes starpgabala, kas atrodas Salacgrīvā Transporta ielā 14A nodošanu atsavināšanai. 

Zemes starpgabalam Transporta ielā 14A, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0079 

piegul  akciju sabiedrības “Brīvais vilnis”  nekustamais īpašums Ostas iela 1D, kadastra Nr. 6615 

009 00816, uz kura tai īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000432316. 

Zemes starpgabala Transporta ielā 14A, kadastra Nr.6615 009 0004, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 009 0079 (164 kv.m platībā) īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000555329. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu 

zemei, kā arī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, 

8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 2016.gada 9.maija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.4 un saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Māris Trankalis balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Transporta ielā 14A, 

kadastra Nr.6615 009 0004, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0079 (164 kv.m platībā). 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes starpgabala Salacgrīvā, Transporta ielā 

14A nosacīto cenu EUR 910 (deviņi simti desmit euro). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Transporta ielā 14A izsoles 

noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.209. Pielikums uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Ostas ielā 12E, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts akciju sabiedrības “Brīvais vilnis”, Reģ. 

Nr.40003056186, juridiskā adreses: Ostas iela 1, Salacgrīvā, 2016.gada 26.janvāra atsavināšanas 

ierosinājums, reģistrēts 2016.gada 29.janvārī ar reģ. Nr. 1-11/109 par pašvaldībai piederoša zemes 

starpgabala Salacgrīvā, Ostas ielā 12E, kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības kadastra apz. 

6615 009 0018 (107 kv.m platībā). 

Akciju sabiedrība “Brīvais vilnis”, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta 

zemes starpgabala, kas atrodas Salacgrīvā, Ostas ielā 12E nodošanu atsavināšanai. 

Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Ostas ielā 12E, kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 009 0018, piegul akciju sabiedrība “Brīvais vilnis” īpašumā esošs nekustamais 

īpašums Ostas iela 1, kadastra Nr. 6615 009 0054, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0082, uz 

kura tai īpašuma tiesības nostiprināts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 581. 

Zemes starpgabala Salacgrīvā, Ostas ielā 12E, kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 009 0018 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491396. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 

zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās 

daļas 4.punktu, piekto daļu, ņemot vērā 2016.gada 9.maija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.4 un saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

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

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Māris Trankalis balsojumā 
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nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Ostas ielā 12E, kadastra Nr. 6615 009 

0005, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0018 (107 kv.m platībā). 

2. Apstiprināt zemes starpgabala Salacgrīvā, Ostas ielā 12E nosacīto cenu EUR 630 (seši simti 

trīsdesmit euro). 

3. Apstiprināt zemes starpgabala Salacgrīvā, Ostas ielā 12E atsavināšanas paziņojumu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.210. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

D.Straubergs informē, ka 2016.gada 17.maijā saņemti divi iesniegumi no KS “KUBS 

Būvsabiedrība” (reģistrēti ar Nr.3-16.1/363 un Nr.3-16.2/364) par zemes gabala Ganību ielā 4, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu. Tā kā Salacgrīvas novada domē līdz šim brīdim 

saņemti divi iesniegumi par zemes gabala Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu tad ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma un 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” nosacījumus, nav juridiska pamata izskatīt iesniegto lēmumprojektu “Par 

zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu”, nepieciešams 

rīkot zemes nomas tiesību  izsoli.  

(debatēs piedalās D.Straubergs, M.Trankalis, A.Alsberga, N.Tiesnesis; izsakās D.Būmane) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona 

Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

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

Salacgrīvas novada dome nolemj neizskatīt iesniegto lēmumprojektu “Par zemes gabala daļas 

Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu” 

 

Lēmumprojekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.16:22 no domes sēdes aiziet deputāte Sanita Šlekone. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu 

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

 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „ENERGOLUX service”, reģ. Nr.40103928401, 

direktores Ilzes Indriksones - Gromovas 2016.gada 4.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

4.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/245) par pašvaldības zemes gabala daļas 150 kv. m platībā Salacgrīvā, 

Ostas ielā 4 ar kadastra apz. 6615 001 0073 iznomāšanu mobilās kafejnīcas novietošanai. 

Zemes gabals Ostas ielā 4, kadastra apz. 6615 001 0073 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 995 un tā kopējā platība ir 9424 kv.m. 

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”, 5.punktu, ņemot vērā 2016.gada 11.maija Attīstības un 
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Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt uz 7 (septiņiem) gadiem SIA „ENERGOLUX service”, Reģ. Nr.40103928401 zemes 

gabala daļu Ostas ielā 4, kadastra apz. 6615 001 0073 (150 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā 

Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar tiesībām novietot uz tā īslaicīgās lietošanas būvi (mobilo 

kafejnīcu). 

3. SIA „ENERGOLUX service” ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt 

saskaņošanai Salacgrīvas novada domei informāciju par īslaicīgās lietošanas būvi, kāda ir 

paredzēta novietot uz iznomāta zemesgabala. Ja SIA „ENERGOLUX service” neveic iepriekš 

minētā nosacījuma izpildi, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu. 

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

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

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.5 noteikto minimālo nomas maksu 

zemes gabaliem, kas iznomāti ar apbūves tiesībām. 

5. Papildus 5. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Nomas līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir tiesības 

vienpusēji lauzt nomas līgumu: 

6.1. nomniekam ir pienākums līdz 2016.gada 31.decembrim izņemt būvatļauju ar 

nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai īslaicīgās lietošanas būvei; 

6.2. nomniekam ir pienākums līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt pilnu tehnisko 

projektu un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi īslaicīgās lietošanas 

būvei;  

6.3. nomniekam ir pienākums līdz 2018.gada 1.jūnijam novietot un nodot ekspluatācijā 

nomas līgumā paredzēto īslaicīgās lietošanas būvi. 

7. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.  

 

Lēmums Nr.211. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes gabala “Krejotava – Melbārži”, Liepupe pagastā,  Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

  Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],  

2016.gada 22.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 22.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.1/293) par 

pašvaldības zemes gabala “Krejotava – Melbārži” ar kadastra apz. 6660 002 0050  iznomāšanu 

lauksaimnieciskai izmantošanai. 

  Zemes gabals “Krejotava – Melbārži” ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes 

gabals, saskaņā ar 2008.gada 29.decembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.16 § 

36) un atrodas pašvaldības bilancē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, ņemot vērā 2016.gada 11.maija Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem [..], personas kods [..],  zemes gabalu “Krejotava – 

Melbārži”, Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 002 0050  (0,2 

platībā) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar mērķi – lauksaimnieciskai izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.3 noteikto 

minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar mērķi – lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.212. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Zemes gabals “Slīmesti - 4”, kadastra apz.6660 009 0566 (0,5 ha platībā) ir Salacgrīvas 

novada domei piederošs, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000543685. 

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 gabala atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā izmantošana. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2015.gada 

11.novembra iesniegums (reģistrēts 2015.gada 11.novembrī ar reģ. Nr.3-16.2/769) ar lūgumu 

iznomāt daļu no zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese:  [..], 2016.gada 

8.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 8.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/258) ar lūgumu iznomāt daļu no 

zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 

6.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 6.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/251) ar lūgumu iznomāt daļu no 

zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 2016.gada 

8.aprīļa iesniegums (reģistrēts 2016.gada 25.aprīlī ar reģ. Nr.3-16.2/300) ar lūgumu iznomāt daļu no 

zemes gabala “Slīmesti - 4”, Liepupes pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 11.maija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala “Slīmesti 4”, Liepupes pagastā, 

kadastra apz.6660 009 0566 ar kopējo platību 760 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.1, pielikums Nr.1. 
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2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala “Slīmesti 4”, Liepupes pagastā, 

kadastra apz.6660 009 0566 ar kopējo platību 535 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.2, pielikums Nr.1. 

3. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala “Slīmesti 4”, Liepupes pagastā, 

kadastra apz.6660 009 0566 ar kopējo platību 1360 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.5, pielikums Nr.1. 

4. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala “Slīmesti 4”, Liepupes pagastā, 

kadastra apz.6660 009 0566 ar kopējo platību 860 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā 

iezīmēto teritoriju Nr.3, pielikums Nr.1 

5. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu  

izmantošanai. 

6. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 10 gadi. 

7. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.213. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības zemes gabalu “Liellapes”, Muižas iela 18A un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Zemes gabals “Liellapes”, kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 ar kopējo platību 2,5 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz pašvaldības 

vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000495639. 

Zemes gabals Muižas iela 18A, kadastra Nr. 6660 009 0520, zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0496 (0,4497 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, 

saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas 

atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols 

Nr.12;22§). 

Zemes gabals Rīgas iela 7,  kadastra Nr. 6660 003 0396, zemes vienības kadastra apz. 6660 

003 0396 ar kopējo platību 4,8714 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz 

pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000496927. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 14.aprīļa 

iesniegums (reģistrēts 2016.gada 18.aprīlī ar reģ.Nr.3-16.1/281) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa 

izmantošanai daļu zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 28.aprīļa 

iesniegums (reģistrēts 2016.gada 28.aprīlī ar reģ.Nr.3-16.1/308) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa 

izmantošanai daļu zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 18.aprīļa 

iesniegums (reģistrēts 2016.gada 18.aprīlī ar reģ.Nr.3-16.1/279) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa 

izmantošanai zemes gabalu Muižas iela 18A, Liepupes pagastā. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 24.aprīļa 

iesniegums (reģistrēts 2016.gada 25.aprīlī ar reģ.Nr.3-16.1/298) ar lūgumu iznomāt mazdārziņa 

izmantošanai daļu zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2016.gada 11.maija 



19 

 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala  “Liellapes”, Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu 0,09 ha platībā (pielikums Nr.1). 

2. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Muižas iela 18A, Liepupes pagastā, kadastra 

Nr. 6660 009 0520, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0496, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu 0,4497 ha platībā (pielikums Nr.2). 

3. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Rīgas iela 7,  Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 6660 003 0396, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu 0,0305 ha platībā, teritorija Nr.21 (pielikums Nr.3). 

4. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala  “Liellapes”, Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu 0,0509 ha platībā, ter. Nr.7 (pielikums Nr.4). 

5. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņu izmantošanai. 

6. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi. 

7. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.214. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi SIA „Areal Geo”, reģ. Nr.44103081063, 2016.gada 14.aprīļa iesniegumu, reģ. 

Nr. 3-16.1/284, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un klātpievienoto zemes ierīcības 

projektu nekustamajos īpašumos Parka iela 11, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66050020055, 

un Parka iela 17, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66050020053, atbilstoši LR Ministru 

kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.punktam un 31.punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai 

daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 

Attīstības komitejas 2016.gada 11.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos [..]. 

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

sadalīšanas, un atdalītās zemes vienības pievienošanas nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] rezultātā izveidotajām:   

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,2718 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi saskaņā ar 

pielikumu Nr.1: [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,2718 ha platībā. 



20 

 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,2356 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi saskaņā ar 

pielikumu Nr.1: [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,2356 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.215. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.355 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

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

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.355 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” (protokols Nr.12; 47.§) 2.1. un 2.2.punktus un izteikt 

tos sekojošā redakcijā:  

“2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,03 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu “Dūņas 1”, Korģene”, 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”, 

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) – 0,22 ha platībā”. 

 

Lēmums Nr.216.  

 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Izskatot nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieku [..] 2016.gada 29.aprīļa iesniegumu (reģ. 

Nr.13-16.1/317) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

Nekustamajā īpašumā [..] ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo 

platību 22,4088 ha, no kuras ir paredzēts atdalīt zemes vienību 3 ha platībā. 

 Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 



21 

 

9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu” 

paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes 

gabala minimālais lielums ir noteikts 0,5 ha. 

LR Ministru Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, ka lauku teritorijās 

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes 

pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā 

nav noteikta lielāka minimālā platība. 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.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. 

Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai vai zemes vienību apmaiņai. 

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 2016.gada 11.maija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Noteikt, ka, lai atdalītu no nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 22,4088 ha zemes vienību aptuveni 3 ha platībā saskaņā 

ar klātpievienoto shēmu (pielikums Nr.1) nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2.Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..]  ir sekojoši nosacījumi: 

2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

2.1.2.  Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.1.3.  Ar zemes gabala kopīpašniekiem. 

2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 

2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.217. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Izskatot nekustamā īpašuma “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr. 66600090410, sadalīšanas nepieciešamību saskaņā ar Attīstības un Finanšu komiteju 

2016.gada 13.aprīļa atzinumiem, lai izveidotu zemes vienību pašvaldības ceļa izveidei un 

nodrošinātu piekļuvi dzīvojamajām mājām, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

Nekustamais īpašums “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr. 66600090410, sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  66600090410 un kopējo 

platību 37,97 ha. 
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No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66600090410 ir paredzēts atdalīt zemes vienību 

aptuveni 9000 m2 platībā pašvaldības ceļa izveidei. 

Nekustamā īpašuma “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 

66600090410, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66600090410 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”, paredzētā atļautā izmantošana ir 

savrupmāju apbūves teritorijas, kurās no jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir 

noteikts 2500 m2. 

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. 

Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 2016.gada 11.maija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā “Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66600090410,  ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

66600090410, atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Pašvaldības ābeļdārzs”, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66600090410, ir sekojoši nosacījumi: 

2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

2.1.2.  Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas 

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku. 

2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna 

pamata. 

2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.218. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

25. § 

Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2016.-2021.gadam un Investīciju plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu 

(ziņo V.Krūze) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu 73.punktu, 

ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”, saskaņā ar 2016.gada 

11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 



23 

 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Rīcības plānu 2016.-2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018 (pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības 

plānu 2016.-2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam. 

3. Aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 

2016.-2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam ievietot Salacgrīvas novada 

interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā. 

4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 2016.-

2021.gadam un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam informēt sabiedrību, publicējot 

paziņojumu Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada 

izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze. 

 

Lēmums Nr.219. Pielikums uz 45 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 9.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt “Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumus” 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.220. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores 2016.gada 

7.janvāra Budžeta projekta ārpus bāzes izdevumu pieprasījumu un 17.02.2016. lēmumu Nr. 90 “Par 

saistošo noteikumu Nr. B-2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un speciālo budžetu”” 

apstiprināšanu”, saskaņā ar 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 

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

struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

  

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

apakšsadaļas 5.4. “ Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” papildināt ar 5. ierakstu 

sekojošā redakcijā: 

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  
Amata saime 

(apakš saime), 
līmenis 

Piezīmes 

5 Ceļojumu konsultants 0.2775 0.75 € 361 23.I 

2016.gada 

vasaras sezonā 

no 01.06.-31.08. 

nepārsniedzot 

kopējo darba 

algas fondu 

euro 1929 

 

 

Lēmums Nr.221. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 9.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 

11.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar 2013.gada 19.decembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 620 „Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 16; 33.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 

„Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (turpmāk 

tekstā – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 2.7.punktu šādā redakcijā: 

„2.7. Pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas izglītības 

programmas un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem, kas tiek finansēti no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem un no valsts budžeta mērķdotācijas, var piešķirt atvaļinājuma 

pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā 

apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu institūcijā, darba izpildes rezultātus 

un citus šī Nolikuma 1.pielikumā noteiktos kritērijus. Atvaļinājuma pabalstu var izmaksāt pie 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, kura nav īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra 

nedēļām.”  

2. Izteikt nolikuma 3.4. punktu šādā redakcijā: 

„3.4. Darba samaksa un piemaksas tiek veiktas pēc izglītības iestādes vadītāja apstiprinātiem 

un ar domes lēmumu saskaņotiem štatu sarakstiem un izglītības iestādes vadītāja apstiprinātiem 

piemaksu sarakstiem, apstiprinātā darba samaksas fonda ietvaros.” 

3. Izteikt nolikuma 3.9. punktu šādā redakcijā: 

“3.9. Priekšlikumi par izglītības iestādes darba samaksas fonda, štatu saraksta un amatalgu 

izmaiņām izglītības iestādes vadītājam jāiesniedz izskatīšanai novada domes Finanšu komitejai, 

atbilstoši kuras atzinumam jautājums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.” 

4. Izslēgt nolikuma 3.10.punktu. 
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Lēmums Nr.222.  

 

 

Plkst. 16:38 domes sēdē atgriežas deputāte Sanita Šlekone. 

  

 

29. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Somes -

Tiesneses priekšlikumu, 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 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, 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: 

 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada 

tūrisma informācijas centrs” sniegtajiem pakalpojumiem: 

1.1. Ekskursiju vadīšana: 

1.1.1. Latviešu valodā – 16.53 EUR par 1,5 stundu; 

1.1.2. Svešvalodā – 20.66 EUR par 1,5 stundu; 

1.2. Samaksa par ekskursiju un pasākumu plānošanu trešajām personām – 5.37 EUR par 

laiku līdz 1.25 stundām;  

1.3. Samaksa par biroja tehnikas izmantošanu: 

1.3.1. Melnbaltās lāzerprintera izdrukas – 0.13 EUR par 1 A4 formāta lapu; 

1.3.2. Skenēšana – 0.25 EUR par 1 lapu; 

1.3.3. Kopēšana – 0.13 EUR par 1 A4 formāta lapu; 

2. No dažādiem ražotājiem un izplatītājiem realizācijai saņemtām precēm cena ar piecenojumu 

25%, noapaļojot līdz apaļām vai tirgošanai pievilcīgām cenām (beigās 0 vai 5), vai pēc 

līgumā ar preču ražotājiem vai izplatītājiem noteiktās cenas. 

3. Maksas pakalpojumiem un preču realizācijai piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 19.maijā. 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 25.septembra lēmumu 

Nr.476 „Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas 

centrs” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.223. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Pārtraukums no plkst.16:40 līdz plkst.16:50. 

 

30. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Somes-

Tiesneses 2016.gada 5.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/174), noteikumu „Salacgrīvas novada domes 

un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 
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izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. 

lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, 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 grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13; 79§), papildinot 

1.punktu ar šādiem apakšpunktiem: 

„1.33. keramiskais magnēts “Salacgrīvas novada bākas” – 1,65 EUR; 

1.34. magnēts “Tūrisma objekti” – 0,83 EUR; 

1.35. magnēts “Salacgrīvas bāka” – 1,24 EUR; 

1.36. magnēts “Lasis” – 1,65 EUR; 

1.37. magnēts-sērkociņu kastīte – 1,24 EUR; 

1.38. atslēgu piekariņš – 2,07 EUR.” 

 

Lēmums Nr.224. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 6 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

31. § 

Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu Jūras svētkos un Salacgrīvas 

pilsētas svētkos apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 

„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 4.punktu, un Salacgrīvas tirgus 

pārvaldītāja izstrādātajiem un iesniegtajiem par ielu tirdzniecības organizēšanas Jūras svētkos un 

Salacgrīvas pilsētas svētkos izcenojumiem (iesniegts Salacgrīvas novada domē 16.04.2016., reģ. Nr. 

3-16.2/265), saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Saskaņot Salacgrīvas pilsētas tirgus pārvaldītāja Ginta Ostapko izstrādātos un iesniegtos 

izcenojumus “Par ielu tirdzniecības organizēšanas Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos” 

(1.pielikums). 

 

Lēmums Nr.225. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

32. § 

Par apsaimniekošanas biedrības „Liepupes virsotnes” projekta „Liepupes apgaismojuma 

infrastruktūras modernizācija” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1. rīcības “Atbalsts 

vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem projektam 

„Liepupes apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā 

no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 4016.70 EUR (četri tūkstoši sešpadsmit eiro, 70 
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centi). Projekta kopējās izmaksas 40167 EUR (četrdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi 

eiro, 00 centi).  

Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupes virsotnes” (reģ. Nr.40008196186) valdes 

priekšsēdētāja Austra Lakmaņa 2016.gada 10.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/349) un 2016.gada 

16.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/361), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Projekta „Liepupes apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” realizācijas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 4016.70 EUR (četri 

tūkstoši sešpadsmit eiro, 70 centi) 

 

Lēmums Nr.226. Iesniegumi uz 18 lp. pievienoti protokolam. 

 

33. § 

Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Konferenču telpas izveide” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības grupas 

„Jūrkante” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Dzīves vides 

sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” nosacījumiem 

projektam „Konferenču telpas izveide” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta 

kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 1999.50 EUR (Viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi 

eiro, 50 centi). Projekta kopējās izmaksas 19995.00 EUR (Deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit pieci eiro, 00 centi).  

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes locekles 

Ievas Alpas-Eizenbergas 2016.gada 11.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/350), pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2016.gada 

11.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Konferenču telpas izveide” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1999.50 EUR (Viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit 

deviņi eiro, 50 centi) 

 

Lēmums Nr.227. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

34. § 

Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošanai 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, M.Trankalis; izsakās I.Lazdiņa) 

 

Saskaņā ar 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 
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Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

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

 

1. Lai nodrošinātu Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošanu, ņemt kredītu 175 174 (viens 

simts septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro), kas sastāda 75% no 

kopējām pašvaldības izmaksām atjaunošanas projekta realizācijai, no Valsts Kases. Valsts kases 

kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums 

– 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2017.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.228. 

 

 

35.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

 

35.1. § 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi deputāta Eduarda Ādmīdiņa 2016.gada 20.aprīļa 

iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2016.gada 20.aprīlī, reģ. Nr.3-18/147) par 

atbrīvošanu no Salacgrīvas novada domes deputāta amata pienākumu pildīšanas pirms termiņa.  

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, šī paša 3.panta trešo un ceturto daļu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms 

termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar 

deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Deputāts var iesniegt 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ. 

Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir 

jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku 

rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā 

deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 

Eduarda Ādmīdiņa iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputāta Eduarda Ādmīdiņa, personas kods 

[..], pilnvaras uz Eduarda Ādmīdiņa iesnieguma pamata. 

 

Lēmums Nr.229. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35.2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz domes Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka 

Kristapa Močāna 2016.gada 13.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/178), atklāti balsojot: PAR- 11 
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deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 

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.19; 18.02.2015. lēmums Nr.78; 

19.08.2015. lēmums Nr.299; 24.09.2015. lēmums Nr.359;21.10.2015. lēmums Nr. 402; 29.12.2015. lēmums 

Nr.485;27.01.2016.lēmums Nr.4; 23.03.2016. lēmums Nr.144 ): 

 

1. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt 

sekojošu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
RENAULT TRAFIC HT 9659 Patapināta Zvejnieku 

parkam (Kristaps Močāns) 
8,7 7,9 

 

2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar 

sekojošu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
RENAULT TRAFIC KJ 1996 Patapināta Zvejnieku 

parkam (Kristaps Močāns) 
8,7 7,9 

 

 

Lēmums Nr.230. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

36. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. Gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

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”, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, 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-5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un 

Ainažu pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.231. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 
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37. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 19.augustā lēmumā Nr. 302 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas D.Vilemsones 2016.gada 

3.maija iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/ 168), saskaņā ar 2016.gada 9.maija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

11 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, 

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

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

 

1. Papildināt 2015.gada 19.augusta lēmumu Nr. 302 “Par pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu” ar sekojošiem punktiem: 

    

1.1. “2.1 Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu periodā no 01.06.2016. līdz 

31.08.2016:  
2.1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.1.2.  Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā”  

 

1.2. “3.1 Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai periodā no 01.06.2016. līdz 

31.08.2016: 
3.1.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 1.10 dienā  

3.1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 1.16 dienā  

3.1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 1.59 dienā  

3.1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 1.66 dienā  

3.1.5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 2.73 dienā  

3.1.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem  EUR 2.80 dienā” 

 

2. Lēmuma 2.1  punktā noteiktā vecāku  maksa un 3.1 punktā apstiprinātā domes dotācija 

maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības 

iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2016. līdz 31.08.2016. neattaisnotu 

iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek 

piemērota lēmuma 2. noteiktā vecāku maksa un 3. punktā noteiktā domes dotācija par bērnu 

ēdināšanu.  
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Lēmums Nr.232. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

38. § 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Liepupe 29-13, Liepupe, Liepupes pagasts, 

renovācijas darbu finansēšanu 

(ziņo D.Straubergs, A.Ilgavīzis) 

 

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

novada domes 2015.gada 20.maija lēmumu Nr.195 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepupe 

29”, Liepupē, Liepupes pagastā renovāciju”, dzīvokļu īpašnieku biedrības “Liepupes virsotnes” 

2016.gada 10.maija iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 10.maijā ar reģ.Nr.3-16.2/349) un Liepupes 

pagasta pārvaldes pārvaldnieka A.Ilgavīža saskaņotām renovācijas izmaksu tāmēm, saskaņā ar 

2016.gada 11.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

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

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

 

1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Liepupes virsotnes” Salacgrīvas novada domei 

piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 29, 

dzīvoklis Nr.13, kurā atrodas Liepupes bibliotēkas telpas, renovācijas izmaksas 

proporcionāli Salacgrīvas novada domei piederošā dzīvokļa platībai saskaņā ar biedrības 

iesniegtu un Liepupes pārvaldes vadītāja saskaņotu tāmi 6809.26 EUR apmērā.  

2. Slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību “Liepupes virsotnes” par daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas dzīvokļa Liepupes pagastā, Liepupe 29, dzīvoklis Nr.13  renovācijas 

izmaksu apmaksu, līgumā nosakot samaksas kārtību. 

 

Lēmums Nr.233. Renovācijas izmaksu tāmes uz 2 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 

39. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222) apstiprinātā Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 11.maija Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja 2016.gada 13.maijā 

apstiprināto Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.234. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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Informācija 

 

1. Informācija par ieceri pašvaldības nekustamā īpašuma Sila ielā 2, Salacgrīvā telpu 

pārveidei par Bibliokuģi 

Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja H.I.Podziņa prezentē protokolam pievienoto informāciju. 

Biedrības “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” valdes loceklis G.Šīmanis informē aktivitātēm 

Bibliokuģa idejas popularizēšanai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:15. 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (19.05.2016.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (19.05.2016.) 


