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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.4 

 

Salacgrīvā         2015.gada 18.martā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Iesniegums par finansējuma piešķiršanu elektroniskās mūzikas pēcpusdienas rīkošanai 

Salacgrīvā 2015.gada 4.aprīlī  

2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Džulis” 

3. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„PRIKORIO PLUS” 

4. Par zvejas rīka „zivju tīkls” sadali pašpatēriņa zvejai 

5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Dārza ielā 26, Salacgrīvā 

6. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā  nomas tiesību 

izsoles rīkošanu laika posmā no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par pašvaldības saimniecību „Vabriči”, Ainažu pagastā un  „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā 

cirsmu izsoles rīkošanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Salacgrīvā atsavināšanu  

9. Par pašvaldības zemes gabala „Mežgravās”, Liepupes pagastā iznomāšanu 

10. Par pašvaldības zemes gabala „Pīpenes”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu 

11. Par pašvaldības zemes gabala „Lakači”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu 

12. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktoba lēmumā Nr. 531 „Par zemes 

gabala Kāpu ielā 1, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

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

īpašumam [..] 

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

īpašumam “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

īpašumam Sila iela 32D, Salacgrīva, Salacgrīvas novads 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā  

17. Par medību platību lietošanas maksas noteikšanu  

18. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

19. Par 2015.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

20. Par Liepupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

21. Par 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija” 

nolikuma apstiprināšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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22. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu 

festivālam – konkursam „Sudraba kaija” 

23. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 

24. Par projekta iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtās kārtas ietvaros  

25. Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai 

cauru gadu” realizēšanai 

26. Par nedzīvojamās telpas Sporta ielā 4, Salacgrīvā  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

27. Par sociālā dzīvokļa [..] izīrēšanu  

28. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 16.decembra lēmumu Nr. 

3.2.1/1214 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 "Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu"   

30. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

33. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

34. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

35. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

36. Papildus darba kārtības jautājumi: 

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

īpašumiem [..] 

36.2. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

36.3. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Jānim Cīrulim 

36.4. Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles un jahtu ostas 

apsaimniekošanas tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu 

apstiprināšanu 

Informācija: 

1.Pārskats par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbu 2014.gadā 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

Protokolē- Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste Gunta Kristiņa 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris 

Zunde, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona 

Balode, Dace Martinsone  
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste, 

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

novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes 

vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule- Salacgrīvas 

būvvaldes vadītāja, Dina Bantersone- Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle, Iveta Mendziņa- 

Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja, Katrīna Borozdina- Salacgrīvas mūzikas skolas 

Uzaicinātās personas:  

Edžus Zvīnis 

 

Nepiedalās- Lija Jokste (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli). 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 35 

jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1. § 

Iesniegums par finansējuma piešķiršanu elektroniskās mūzikas pēcpusdienas rīkošanai 

Salacgrīvā 2015.gada 4.aprīlī  

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, I.Balode, A.Zunde, M.Trankalis, 

A.Rozenšteins, A. Alsberga, N.Tiesnesis; izsakās K.Borozdina, E.Zvīnis) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz izteikties Salacgrīvas mūzikas skolas direktorei Katrīnai 

Borozdinai. 

K.Borozdina: Kāds ir pasākuma mērķis un mērķauditorija? Kāpēc tika izvēlēta tieši elektroniskā 

mūzika? Paši mūziķi ir izteikušies, ka Latvijā elektroniskā mūzika ir augstā līmenī, bet tai nav liela 

popularitāte. Veicu aptauju mūzikas skolā, lai noskaidrotu, kāpēc ir izvēlēta elektroniskā mūzika 

šim pasākumam? No aptaujātajiem 25 audzēkņiem elektronisko mūziku neviens neklausās, kā arī 

šos mūziķus neviens neatpazina. Aptaujā arī tika jautāts, kādu mūzikas stilu un mūziķus gribētu 

skatīties? Lielākais atbalsts bija popa un roka mūzikas stilam. Ja elektroniskās mūzikas pasākumu 

organizētu mūzikas skola, viņi to apmeklētu. Vai būs publikas segums šim pasākumam? Varbūt 

uzrunājot personīgi vidusskolas audzēkņus, lai viņus ieinteresētu. Pasākums jāreklamē arī blakus 

novados. Jauniešiem ārpus pilsētas nav transporta nodrošinājums.  

E.Zvīnis: Pasākums iecerēts jau 4.aprīlī. Idejas pamatā ir iepazīstināt jauniešus ar mūzikas 

industriju, ar mūzikas radīšanas procesu. Lekcijas mērķis ir veicināt interesi mūzikas radīšanā, 

motivēt un iedvesmot jauniešus radīt mūziku. Uz lekciju ir aicināti visi salacgrīvieši un jebkurš 

interesents. Šie mūziķi vadījuši lekcijas „Es mājā”, kur bija pieaicināti, kā alternatīvās mūzikas 

pārstāvji. Līdz ar to viņiem ir pieredze lekciju vadīšanā. Reklamēsim pasākumu sociālajos tīklos un 

dažādos mēdijos. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „BĀKA” ir apņēmies reklamēt 

pasākumu ar laikraksta „Auseklis” starpniecību. Tā ir mūziķu apvienība, kas strādā kā izdevniecība, 

ierakstu studija, kas veic augstas klases ierakstus. Projektā „Baltic trail” tiek apvienoti visi Baltijas 

mūziķi. Ir veidojuši reklāmas lielām organizācijām: „Lattelecom”, „Zelta zivtiņa”.  

N.Tiesnesis: Tā ir jauna mūzika, to vajag reklamēt un cilvēkus iepazīstināt. Vai nevar rīkot 

pasākumu, kurā piedalās mazāk mūziķu, lai samazinātu izmaksas? 

E.Zvīnis: Bija doma, ka varētu uzaicināt mazāk mākslinieku, bet lekciju vada visi mūziķi, pārstāvot 

katrs savu kompetenci. Lekcijā būs iespējams iespēlēt vijoli un tiks parādīts, kā to apstrādā. 
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D.Straubergs: Notika jauniešu forums, kurā diskutējām, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt 

pasākumu veidošanā. Diemžēl aktivitāte bija neliela. Jautājums -Ja mēs šo pasākumu neatbalstām, 

vai jaunieši nāks ar atkārtotām idejām?  

J.Cīrulis: Vai Jūs domājat, ka pasākums būs apmeklēts? 

E.Zvīnis: Uzskatu, ka būs apmeklēts. 

J.Cīrulis: Varbūt ir vērts riskēt un šo naudu piešķirt. Jauniešiem radīsies priekšstats par šīs naudas 

lietderīgu tērēšanu. Jauniešiem būs secinājumi, vai paši būtu riskējuši ar šo naudu, jo finansējums ir 

piešķirts no nodokļos nomaksātās naudas.  

K.Borozdina: Mūzu novadā ir Artūrs Strautiņš, Matīss Nagle, kuri darbojās šajā jomā. Viņi ir 

pietiekoši zinoši. Vai nevar lūgt šiem māksliniekiem šādā pasākumā piedalīties, un pasākuma 

formāts būtu mazāks. Ja šāds pasākums būtu pietiekoši apmeklēts, tad varētu organizēt nākamo jau 

lielākā formātā un plašāku. 

A.Zunde: Priekšlikums atbalstīt pirmo reizi šo aktivitāti, jo dome ir atbalstījusi Monvīdu 

Rozenbergu un Endiju Rezgali. Jaunieši nesaprastu, kāpēc atbalstījām šos diskus. 

D.Straubergs: Aicinu strādāt pie mārketinga un reklāmas, lai pasākums tiktu apmeklēts. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par EUR 1240 piešķiršanu elektroniskās 

mūzikas pasākuma organizēšanai, finansējumu iedalot Salacgrīvas kultūras nama budžeta tāmē. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, 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  lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. 

B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-1 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” 

iekļaut grozījumus - no plānotā naudas atlikuma uz gada beigām pārcelt Salacgrīvas kultūras nama 

budžeta tāmē EUR 1240 elektroniskās mūzikas pasākuma rīkošanai. 

 

Lēmums Nr.91. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

2. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Džulis” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PRIKORIO 

PLUS” (reģ.Nr.44103062753) valdes locekļa Jona Vitauta Žideļuna (Jonas Vytautas Zydeliunas) 

2015.gada 19.februāra iesniegumu (reģ. 2015.gada 20.februārī reģ.Nr.3-16.2/107) ar lūgumu 

pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.  

Pamatojoties uz 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

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. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2013.gada 3.jūnija rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumu Nr.8-2.2/108 Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar individuālo komersantu „Džulis”, 

reģ.Nr.54102029791, ar 2015.gada 31. martu. 

 

Lēmums Nr.92. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 
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3. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„PRIKORIO PLUS” 

 

1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PRIKORIO PLUS” 

(reģ.Nr.44103062753) valdes locekļa Jona Vitauta Žideļuna (Jonas Vytautas Zydeliunas) 

2015.gada 19.februāra iesniegumu (reģ. 2015.gada 20.februāra reģ.Nr.3-16.2/107) ar lūgumu 

pārslēgt individuālā komersanta „Džulis” noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 

rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar SIA „PRIKORIO PLUS”.  

2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PRIKORIO PLUS” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 23.11.2010.), LR Zemkopības ministrijas 

izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK000082. 

3. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, 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: 

 

3.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

ar 2015.gada 1.aprīli uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „PRIKORO PLUS” (juridiskā adrese: Rīgas iela 6-14, Svētciems, Salacgrīvas 

pagasts, Salacgrīvas novads, Reģ. Nr.44103062753). 

3.2. Iedalīt SIA „PRIKORIO PLUS” zvejas rīku limitu zvejai 2015.gadā Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos: trīs zivju tīklus. 

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.93. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par zvejas rīka „zivju tīkls” sadali pašpatēriņa zvejai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 

71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā 2015.gada 3.marta Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās 

padomes ieteikumus un 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

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: 
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1. Brīvos zvejas rīkus - 6 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 12  50 metru garos zivju tīklos 

izmantošanai pašpatēriņa zvejā. 

 

2. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai līdz 2015.gada 31.decembrim, iedalot 

zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), 

šādām personām: [..] 

 

Lēmums Nr.94. 

 

 

5. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Dārza ielā 26, Salacgrīvā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28. janvāra lēmumu Nr.8 „Par telpas 

Dārza ielā 26, Svētciemā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, 2015.gada 4.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.4 un to, ka [..] nosolījusi telpas Nr.12 (26,2 kv.m platībā) visaugstāko 

nomas maksu mēnesī, saskaņā ar 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, 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 2015.gada 4.martā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 

26, Svētciemā, telpas Nr.12 (26,2 kv.m platībā) nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2.Saskaņā ar 2015.gada 4.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.4, slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar [..], nosakot telpas nomas maksu 

mēnesī EUR 35,88. 

3. Noteikt nomas termiņu 7 (septiņi) gadi. 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.95. 

 

 

6. § 

Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā  nomas 

tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 

1.Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998. Zemes gabals Pērnavas ielā, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 

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

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar 2015.gada 

11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 
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2.1.Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu laika posmā no 

2015.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam zemes gabaliem: 

2.1.1. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.1 līdz Nr.11 

(pielikums Nr.1); 

2.1.2. Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2 

(pielikums Nr.1). 

2.2.Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

2.3.Noteikt vienas iznomājamās zemes gabala vienības izsoles sākumcenu trīs dienām EUR 50 

(piecdesmit euro). 

2.4.Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Salacgrīvas novada 

pašvaldības nodevām. 

2.5.Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

2.6.Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.96. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

7. § 

Par pašvaldības saimniecību „Vabriči”, Ainažu pagastā un  „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā 

cirsmu izsoles rīkošanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu 

novērtējumu saimniecībās „Vabriči” un „Spurdzes”, kā arī 2015.gada 5.marta Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, 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. Veikt cirsmu izsoli saimniecībā „Vabriči”, zemes vienības kadastrs apz. 6625 001 0050, 

353. kvartāla nogabalos Nr. 13; 20; 37 - kailcirtes un nogabalos Nr.8; 9; 10; 21; 22; 23; 30; 

38; 39; 46 – krājas kopšanas cirti. 

2. Veikt kailcirtes izsoli saimniecībā „Spurdzes”, kadastra Nr. 6672 009 0216, Salacgrīvas 

pagastā 1.kvartāla nogabalos Nr. 1; 3; 4; 5; 8. 

3. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

4. Apstiprināt cirsmu izsoles nosacītās cenas. 
 

Nr.p.k. Nosaukums 

Kadastra 

Nr. 

Kvartāla 

Nr. Nogabala Nr. 

Pārdošanas 

platība ha 

Nogabalu 

nosacītā cena 

izsolei (bez 

PVN) 

1. "Spurdzes" 

6672 009  

0216 1 1;3;4;5;8 2,40 4  880,00 

2. "Vabriči" 

6625 001 

0050 353 8;9;10;13;20;21;22;23;30;37;38;39;46 12,30 38  790,00 

5. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.97. Pielikumi uz 6 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un cirsmu novērtējumu kopijas uz 6 lp. pievienoti 

protokolam. 
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8. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Salacgrīvā 

atsavināšanu 

 

1. Īpašums Priežu ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 007 0106 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 739, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 

6615 007 0106 (602 kv.m platībā) un viendzīvokļa mājas ar kopējo platību 58,3kv.m. 

2. Ņemot vērā 2015.gada 11. marta Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju sēžu 

atzinumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Priežu iela 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 007 0106. 

2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.  

2.3. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā 

pašvaldības nekustamā īpašumu vērtības noteikšanu saskaņā ar likumu „Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. 

2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.98. 

 

9. § 

Par pašvaldības zemes gabala „Mežgravās”, Liepupes pagastā iznomāšanu 

 

1.Izskatot [..], dzīvojoša [..] 2015.gada 24.februārī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu 

(reģ. Nr.3-16.2/117) par zemes nomas līguma noslēgšanu Liepupes pagasta „Mežgravās” uz zemes 

gabalu ar kadastra apz. 6660 012 0091 uz 10 (desmit) gadiem lauksaimnieciskai izmantošanai, tika 

konstatēts: 

Pašvaldības īpašums „Mežgravas”, kadastra Nr. 6660 009 0050 ir reģistrēts uz pašvaldības 

vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000171508, sastāv no divām zemes 

vienībām.  Zemes vienība ar kadastra apz. 6660 012  0091 nav iznomāta.  

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

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

kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1.Iznomāt uz 10 (desmit) gadiem [..], personas kods [..] zemes gabalu Liepupes pagasta 

„Mežgravās” ar kadastra apz. 6660 012 0091, lauksaimniecībā izmantojamo zemi  1,22ha platībā 

(pielikums Nr.1). 

2.2.Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2.3.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” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 
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2.4.Papildus 2.3. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības zemes gabala „Pīpenes”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu 

 

1.Izskatot [..] 2015.gada 6.martā Nekustamā īpašuma nodaļā saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/23) 

par pašvaldības zemes gabala „Pīpenes”, kadastra apz. 6672 007 0326 iznomāšanu uz 5(pieciem) 

gadiem lauksaimnieciskai izmantošanai, tika konstatēts, ka pašvaldības īpašums „Pīpenes”, kadastra 

Nr. 6672 007 0326 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr. 100000459106 un sastāv no zemes gabala 6,05 ha platībā.  

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

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

kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1.Iznomāt  uz 5 (pieciem) gadiem [..] zemes gabalu „Pīpenes” ar kadastra apz. 6672 007 0326, 

6,05 ha platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2.2.Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2.3.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” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

2.4.Papildus 2.3. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.100. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības zemes gabala „Lakači”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu 

 

1.Izskatot SIA „UP Group”, Reģ. Nr. 40103661511, 2015.gada 9.martā Nekustamā īpašuma nodaļā 

saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/24) par pašvaldības zemes gabala „Lakači”, kadastra apz. 6672 

007 0522 iznomāšanu uz 10 (desmit) gadiem kokapstrādes uzņēmuma celtniecībai, tika konstatēts, 

ka pašvaldības īpašums „Lakači”, kadastra Nr. 6672 007 0522 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000459108 un sastāv no zemes gabala 4,38 

ha platībā.  

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

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

kārtību Salacgrīvas novadā”, 5.punktu, ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 
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2.1.Iznomāt uz 10 (desmit) gadiem SIA „UP Group”, Reģ. Nr. 40103661511 zemes gabalu 

„Lakači”, kadastra Nr. 6672 007 0522 4,38 ha platībā ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas/ 

būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2.2.Iznomātās zemes izmantošanas veids – kokapstrādes uzņēmuma celtniecībai. SIA „UP Group” 

ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt saskaņošanai Salacgrīvas novada 

domei informāciju par ēkām (būvēm), kādas ir paredzētas izbūvēt uz iznomāta zemesgabala. Ja SIA 

„UP Group” neveic iepriekš minētā nosacījuma izpildi, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt 

nomas līgumu. 

2.3.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.5 noteikto minimālo nomas maksu zemes 

gabaliem, kas iznomāti ar apbūves tiesībām. 

2.4.Papildus 2.3. punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

vienpusēji lauzt nomas līgumu,: 

 2.5.1. nomniekam ir pienākums līdz 2017.gada 30.janvārim izņemt būvatļauju ar 

nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

 2.5.2. nomniekam ir pienākums līdz 2018.gada 30.janvārim izstrādāt pilnu tehnisko projektu 

un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

 2.5.3. nomniekam ir pienākums līdz 2019.gada 1.jūnijam uzcelt un nodot ekspluatācijā visas 

nomas līgumā paredzētās ēkas (būves). 

 

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

 

Lēmums Nr. 101. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktoba lēmumā Nr. 531 „Par zemes 

gabala Kāpu ielā 1, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. 

40008158574) valdes locekles Ievas Alpas – Eizenbergas 25.02.2015.iesniegumu (reģ. 26.02.2015. 

Nr.3-16.2/126) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2013.gada 1.novembra patapinājuma līgumā Nr. 3-

25.3/646, nosakot, ka biedrībai bezatlīdzības lietošanā tiek nodota daļa no pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta, Kāpu iela 1, kas sastāv no zemes 

gabala 0,205ha platībā, ņemot vērā to, ka biedrības infrastruktūra aizņem nelielu daļu no 

pašvaldības nekustamā īpašuma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Attīstības un Finanšu komiteju 2015.gada 11.marta 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, 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 grozīt 2013.gada 23.oktoba lēmuma Nr.531 

„Par zemes gabala Kāpu ielā 1, Svētciemā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 1.punktu un izteikt to 

šādā redakcijā: 

„1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Svētciema 

attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta, Kāpu ielā 1, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0394, 

daļu – zemes gabalu 0,205ha platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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 2. Izdarīt nepieciešamos grozījumus 2013.gada 1.novembra patapinājuma līgumā Nr. 3-

25.3/646. 

 

Lēmums Nr.102. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam [..] 

[..] 

1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā 

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu Salacgrīvas novada dome, saskaņā 

ar 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt 

zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

2.2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata. 

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

vienībām. 

2.2.4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ievērot detālplānojuma “Cinīši”, Tūja, Liepupes 

pag., Salacgrīvas nov., Saistošie noteikumi Nr. DL-02/2010 (Salacgrīvas nov. domes 

21.07.2010 lēmums Nr. 406), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

 

Lēmums Nr.103. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 
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1. Izskatot nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66600091353, nomnieces [..], personas kods [..], 2014.gada 15.decembra iesniegumu ar 

(reģ.Nr.3-16.2/737) par nekustamā īpašuma atsavināšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66600091353, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66600091353 un 

kopējo platību 3,25 ha, un palīgēkas – šķūņa ar kadastra apzīmējumu 66600091353002; saskaņā ar 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000458896 datiem tā īpašnieks ir Salacgrīvas 

novada dome, reģ. Nr. 90000059796, un nomnieks ir [..], p.k.[..]. 

1.2. Nekustamajā īpašumā “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66600091353, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66600091353 ir 

paredzēts sadalīt trīs zemes vienībās, vienā no tām paredzot pagasta nozīmes maģistrālās ielas 

izveidošanu aptuveni 1600 m
2 

platībā (plānotā ielas sarkanā līnija 5 m no ass, garums aptuveni 160 

m). 

1.3. Nekustamajā īpašumā “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., 

kadastra Nr.66600091353, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66600091353, 

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

plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 2008.gada 

10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, plānotā 

un atļautā izmantošana ir dabas pamatnes (ZD) teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes gabala 

minimālais lielums nav noteikts. 

1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā 

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, un saskaņā ar 2015.gada 11.marta 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā “Muižas parks”, Liepupe, Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66600091353, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

66600091353, atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā “Muižas parks”, Liepupe, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66600091353, ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1.  Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā. 

2.2.1.3.  Ar zemes gabala īpašnieku; 

2.2.1.4.  Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

pamata. 

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

vienībām. 
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2.2.4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ievērot detālplānojuma “Liepupes muižas parks 

un tam piegulošā teritorija”, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

 

Lēmums Nr.104. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumam Sila iela 32D, Salacgrīva, Salacgrīvas novads 

(Ziņo I.Cīrule, J.Cīrulis) 

I.Cīrule: Pēc komiteju sēdēm tika mainīts grafiskais pielikums, paredzot piekļuvi pie Krūmiņu 

ielas. 

J.Cīrulis: Šajā variantā paliek 4 m, kur nākotnē var ierīkot gājēju ielu vai vienvirziena kustību ar 

automašīnām. 

 

1. Izskatot nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, kad. 

Nr.66150070145, nomnieka [..] 15.12.2014. iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/736) par piekļuves 

nodrošināšanu pa Salacgrīvas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Sila iela 32D, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66150070151, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka: 

1.1. Nekustamais īpašums Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, kadastra 

Nr.66150070145, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150070145, tā īpašnieks 

saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000427275 datiem ir Salacgrīvas 

novada dome, reģ. Nr.90000059796, nomnieks ir [..]. 

1.2. Nekustamais īpašums Sila ielā 32D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, kadastra 

Nr.66150030151, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150070151, tā īpašnieks ir 

Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr.90000059796. 

1.3. Nekustamajam īpašumam Selgas ielā 1B, Salacgrīvā nav nodrošināta piekļuve, tā 

nomnieks lūdz nodrošināt piekļuvi caur nekustamajā īpašumā Sila ielā 32D, Salacgrīvā ietilpstošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66150070151. 

1.4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150070151 ir paredzēts atdalīt jaunu 

zemes vienību aptuveni 550 m
2
, teritorijas plānojumā paredzētās plānotās ielas izbūvei, pēc 

zemesgabala sadalīšanas atlikušo zemes vienības daļu (starpgabalu) pievienojot nekustamajā 

īpašumā Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

66150070145. 

1.5. Nekustamajā īpašumā Sila ielā 32D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, kadastra 

Nr.66150030151 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66150030151, Salacgrīvas 

novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk 

Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves  teritorijas, kur minimālais zemes 

gabala lielums ir noteikts 1200 m
2
, ja ar detālplānojumu nav noteikts savādāk, un ir paredzēta 

plānotā iela (plānotā ielas sarkanā līnija 5 m no ielas ass). 

1.6. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktā cita starpā ir noteikts, ka prasības par zemes 

vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot 

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
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2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.marta 

Attīstības komitejas un 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā Sila ielā 32D, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novads, kadastra Nr.66150030151, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

66150030151, atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Sila ielā 32D, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novads, kadastra Nr.66150030151, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

66150030151 ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku; 

2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

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

pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.105. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

 

Izskatījusi [..] 2015.gada 10.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/164) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra 

Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. 

MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 

55.punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un 

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

komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.  

2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:  

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,2000 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) ēkām un zemei piešķirt nosaukumu un adresi  Pērnavas iela 58, 

Salacgrīva, Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas 
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mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir komercdarbības objektu apbūve (NĪLM 

kods 0801) – 0,2 ha platībā. 

2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,3772 ha (platība precizējama pēc zemes gabala 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu Pērnavas iela 58A, Salacgrīva, Salacgrīvas 

nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir neapgūta komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0800) – 

0,3772 ha platībā. 

 

Lēmums Nr.106. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par medību platību lietošanas maksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr. 421 „Medību noteikumi” 

13.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

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: 

 

Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošajos zemes gabalos – EUR 1,00 (viens euro) gadā par 1ha, bet ne mazāku kā EUR 

28,00 gadā par visām medību tiesību izmantošanai nodotām zemes vienībām vienam medību 

tiesību lietotājam. 

 

Lēmums Nr.107. 

 

 

18. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

 

Ņemot vērā 2015.gada 9.martā Salacgrīvas novada domē saņemto mednieku kluba 

„Mežgaiļi” valdes priekšsēdētāja N. Tīklenieka iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/154), kurā lūgts nodot 

medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Salacgrīvas pagastā medību rīkošanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, „Medību likuma” 1.panta 9.punktu, 2014.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 

421 „Medību noteikumi” 13.punktu, kā arī ņemot vērā 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas un 

Finanšu komitejas atzinumus, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr.107, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, 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. Slēgt medību tiesību līgumu ar mednieku klubu „Mežgaili”, reģ. Nr. 40008014808 par medību 

tiesību nodošanu pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumos Salacgrīvas pagastā: 

1.1. „Tāmavas – Niedriņas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009  0291 (0,3329ha platībā), 

pielikums Nr.1; 

1.2. „Korģene - Sprundas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 008 0065 (2,8 ha platībā), 

pielikums Nr.2.  

2. Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 5 (pieci) gadi. 
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3. Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu – EUR 28,00 gadā par visām lietošanā nodotām 

zemes vienībām medību platību izmantošanai kopā. 

4. Medību tiesību līgumā iekļaut nosacījumu, ka medību tiesību lietotājam ir šādi pienākumi:  

4.1. darīt visu iespējamo, lai nepieļautu meža dzīvnieku un citu dzīvnieku postījumus platību 

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās; 

4.2. medības pirmkārt organizēt tajās vietās, kur ir nodarīti meža dzīvnieku un citu dzīvnieku 

postījumi medību platību lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās. 

 

Lēmums Nr.108. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par 2015.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu 

vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte. 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris 

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

Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs un Normunds Tiesnesis 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2015.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs  

Kaspars Ķemers, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors 

Lija Jokste, Salacgrīvas novada domes deputāte 

Dzintra Eizenberga, Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja 

Normunds Tiesnesis, Salacgrīvas novada domes deputāts 

 

Lēmums Nr.109. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par Liepupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 9.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 Liepupes vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Liepupes pagasta padomes 2009.gada 25.februāra lēmumu 

(prot.Nr.03, 2.§, 1.punkts) apstiprināto Liepupes vidusskolas nolikumu. 

 

Lēmums Nr.110. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 
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21. § 

Par 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba kaija” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja A.Zundes 2015.gada 12.marta 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/66), saskaņā ar 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

Ilona Balode, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba 

kaija” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.111. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo 

grupu festivālam – konkursam „Sudraba kaija” 

 

Pamatojoties uz Liepupes tautas nama vadītāja A.Zundes 2015.gada 12.marta iesniegumu 

(reģ.Nr.3-18/66), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi 

„Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, saskaņā ar 

2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Māris Trankalis, Sanita 

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

Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt ieejas biļešu cenas 4.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivālam 

– konkursa „Sudraba Kaija”, kas norisināsies no 2015.gada 5.jūnijs līdz 7.jūnijam Salacgrīvas 

novadā: 

1.1. 5.jūnijā: Festivāla atklāšanas koncerts Liepupes pagasta tautas namā Duntes 

„Mežgravās” plkst.15.00 – 3.00 euro; 

1.2. 6.jūnijā: Tautas mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā plkst.16.00 – 3.00 euro; 

1.3. 6.jūnijā:  GRANDEG populārās mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā plkst.20.00 – 

7.00 euro; 

1.4. 6.jūnijā: Dienas biļete, kas ietver „Tautas mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā 

plkst.16.00„ un „GRANDEG populārās mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā plkst.20.00”– 8.00 

euro; 

1.5. 7.jūnijā: Akustiskais koncerts Liepupes baznīcā plkst.16.00 – Bezmaksas. 

(pret Liepupes baznīcas draudzes organizētajiem ziedojumiem baznīcas apgaismojuma 

izveidošanai). 

 1.6. iepriekšpārdošana caur Biļešu servisu uz visu festivālu - 7.00 euro; 

 1.7. Salacgrīvas novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem iepriekšpārdošanā Liepupes 

pagasta pārvaldē un Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā uz visu festivālu - 6.00 euro. 

 

Lēmums Nr.112. 
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23. § 

Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 

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: 

 

Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu EUR 1.43. 

 

Lēmums Nr.113. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par projekta iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtās kārtas ietvaros 

(ziņo D.Straubergs, S.Kacara) 

  

Pamatojoties uz 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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. Iesniegt projekta iesniegumu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā” Vides 

aizsardzības un reģionālās ministrijas organizētā KPFI finansēto projektu atklātā konkursa 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” ietvaros par kopējo summu 146912,40 EUR (viens simts četrdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro, 40 centi).  

2. Projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā” kopējās attiecināmās 

izmaksas 139968,16 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit 

astoņi euro, 16 centi). 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 50334.37 EUR (piecdesmit 

tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro, 37 centi) apmērā, no kuriem: 

3.1.43390.13 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 13 centi) apmērā 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem; 

3.2.6944,24 EUR (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 24 centi) apmērā 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr. 114. 
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25. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes veselības 

nostiprināšanai cauru gadu” realizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ.Nr. 40008140708) valdes locekles Gunitas 

Bisnieces 2015.gada 10.marta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/162), par to ka Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma "Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 

ietvaros Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis biedrības iesniegto projektu  „Aktivitātes veselības 

nostiprināšanai cauru gadu”, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību , kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014.ar domes lēmumu Nr. 321 un 

2015.gada 28.janvāra domes lēmumu Nr. 26 „Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Aktivitātes 

veselības nostiprināšanai cauru gadu” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2015.gada 16.marta Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Dace Martinsone, 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. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 276.00 

(divi simti septiņdesmit seši eiro) apmērā projekta „Aktivitātes veselības nostiprināšanai 

cauru gadu” realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2015.gada 31.martam. 

2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.115. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par nedzīvojamās telpas Sporta ielā 4, Salacgrīvā  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

1. Izskatot biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks”, reģ. Nr. 40008202995, valdes locekļa Jāņa 

Auziņa 2015.gada 6.marta iesniegumu (reģ. Nr. 7-14/22) par pašvaldības telpu Sporta ielā 4, 

Salacgrīvā iznomāšanu biedrībai, lai tā varētu īstenot „Lauku atbalsta dienesta” apstiprināto 

projektu „ Inventāra iegāde Salacgrīvas futbola attīstībai”, tika konstatēts: 

1.1. Pašvaldības īpašums Sporta ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 001 0035, reģistrēts 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 292, telpa sporta kompleksa ar kadastra apz. 

6615 001 0035 006 pirmajā stāvā  Nr. 20 – 1,9 kv.m platībā  ir brīva, neiznomāta. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība sniedz 

nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 11.marta Attīstības 

komitejas un 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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:  
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2.1. Iznomāt biedrībai „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks”, reģ. Nr. 40008202995, Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 001 

0035 nedzīvojamo telpu sporta kompleksa pirmajā stāvā  Nr. 20 – 1,9 kv.m platībā. 

2.2. Iznomātās telpas izmantošanas veids – projekta „Inventāra iegāde Salacgrīvas futbola attīstībai” 

realizēšanai, inventāra novietošanai. 

2.3. Noteikt nomas termiņu 7 (septiņi) gadi. 

2.4. Noteikt nomas maksu EUR 2.52 mēnesī. 

2.5. Papildus noteiktai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības 

nodokli. 

2.6. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā nododot to nomniekam ar pieņemšanas nodošanas 

aktu dienā, kad tiek sākta projekta „Inventāra iegāde Salacgrīvas futbola attīstībai” realizācija. 

 

Lēmums Nr.116. Pielikums uz 1 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par sociālā dzīvokļa [..] izīrēšanu 

(ziņo D.Lejniece) 

[..] 

2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un otro daļu, 

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta  otro daļu,  kā arī ņemot vērā 

2015.gada 9.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1. Piešķirt īres tiesības uz sociālo dzīvokli  

2.2. Noteikt īres maksu sociālajam dzīvoklim 0,03 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

2.3.Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

2.4. Pēc īres līguma noslēgšanas, izslēgt [..] no pašvaldības palīdzības reģistra. 

2.5. Uzdot Sociālajam dienestam ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim veikt izvērtējumu un 

sniegt Salacgrīvas novada domei informāciju par personas tiesībām atjaunot sociālā dzīvokļa īres 

termiņu vai sniegt atzinumu par to, ka persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli pēc īres 

līguma termiņa beigām. 

 

Lēmums Nr.117. Iesniegumi uz 1 lp. un Salacgrīvas novada sociālā dienesta atzinumi uz 4 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 16.decembra lēmumu 

Nr. 3.2.1/1214 

[..] 

 

Lēmums Nr.118. Administratīvais akts uz 2 lp., iesniegums uz 11 lp. un Salacgrīvas novada sociālā 

dienesta izvērtējums (protokols Nr.5) uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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29. § 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu" 

(ziņo D.Straubergs, debates piedalās D.Straubergas, D.Martinsone, A.Alsberga, S.Šlekone, 

J.Cīrulis, N.Tiesniesis, S.Eglīte; izsakās K.Ķemers, D.Lejniece, I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2015.gada 

6.marta iesniegumu „Par štata vietas "ainavu arhitekts" izveidošanu” (reģ.Nr.3-18/53), saskaņā ar 

2015.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 grozījumus Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1.Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

apakšsadaļu 5.2. „Salacgrīvas novada būvvalde” papildināt ar sekojošu ierakstu: 

 

  Amats Koeficients Slodzes 
 Amatalga 

euro 

Amata saime 
(apakš saime), 

līmenis Piezīmes 

5 Ainavu arhitekts 0,547 1  € 950 51. II 
 

 

2.Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī. 

 

Lēmums Nr.119. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

30. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.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”, saskaņā ar 

2015.gada 11.marta un 16.marta Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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-2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

18.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata 

un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 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.120. Pielikums uz 7 lp. un iesniegumi uz 10 lp. pievienoti protokolam. 
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31. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” 

(ziņo V.Krūze; debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711. 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Salacgrīvas novada 

domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 

uzsākšanu”, 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas un 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Dace Martinsone, 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 Salacgrīvas 

novada domes 2011. gada 16. novembra lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”: 

 

1. Mainīt attīstības programmas izstrādes izpildes termiņus un izteikt jaunā redakcijā lēmuma 

pielikumu „Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi”, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu.   

2. Salacgrīvas novada attīstības programmas darbības periodu noteikt no 2015.gada līdz 

2021.gadam. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.3 „Par grozījumiem 

Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”” (protokols Nr.1; 3.§). 

 

Lēmums Nr.121. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(Ziņo V.Krūze, debatēs piedalās J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

20.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta pirmo, otro, trešo daļu, 

Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711. „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” pirmo nodaļu, otrās nodaļas 2.1 daļu, 

trešo nodaļu, ceturtās nodaļas 4.1 daļu, sesto nodaļu, septīto nodaļu, saskaņā ar 2015.gada 11.marta 

Attīstības komitejas un 2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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. Mainīt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izpildes termiņus un apstiprināt jaunā 

redakcijā lēmuma pielikumu „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process un termiņi” 

(pielikums Nr. 1).  
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2. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības periodu noteikt no 2015.gada 

līdz 2038.gadam. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.janvāra lēmumu Nr.2 „Par grozījumiem 

Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.570 „Par Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.1; 

2.§). 

 

Lēmums Nr.122. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

(ziņo V.Krūze) 

V.Krūze: Pēc komiteju sēdēm lēmumprojektos ir papildināta informācija par sabiedriskās 

apspriešanas vietām un laikiem, attīstības programmā - sadarbībā ar domes projekta vadītāju, 

iekļauta informācija par velo celiņiem nepieciešamo finansējumu, jo vienlaicīgi tika aktualizēti 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas investīcijas plāni. 

 

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

attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10.punktu, saskaņā ar 2015.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Sociālo un veselības jautājumu komiteju, 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas un 

2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam 1.redakciju (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam. 

 

3. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, paziņojumu par Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021. gadam 1.redakciju ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, 

publicēt laikrakstā “Auseklis”, Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, Rīgas 

plānošanas reģiona interneta vietnē www.rpr.gov.lv.  

 

4. Publiskās apspriešanas laikā organizēt sabiedriskās apspriedes: 

Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30. 

Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30. 

Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00. 

Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” 16.04.2015. plkst. 15.00. 

       Liepupes vidusskolā,– 16.04.2015. plkst. 17.00. 

 

5. Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakciju nosūtīt: 

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajai vides pārvaldei; 

Dabas aizsardzības pārvaldei; 

LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijai; 

Rīgas plānošanas reģiona administrācijai. 
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6. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze. 

 

Lēmums Nr.123. Pielikums uz 96 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

34. § 

Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

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

attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10.punktu, saskaņā ar 2015.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Sociālo un veselības jautājumu komiteju, 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas un 

2015.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakciju (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam. 

 

3. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, paziņojumu par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam 1.redakciju ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.salacgriva.lv, publicēt laikrakstā “Auseklis”, Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas 

novada ziņas”, Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē www.rpr.gov.lv.  

 

4. Publiskās apspriešanas laikā organizēt sabiedriskās apspriedes: 

Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30. 

Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30. 

Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00. 

Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” 16.04.2015. plkst. 15.00. 

       Liepupes vidusskolā,– 16.04.2015. plkst. 17.00. 

 

5. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakciju nosūtīt: 

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajai vides pārvaldei; 

Dabas aizsardzības pārvaldei; 

LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijai; 

Rīgas plānošanas reģiona administrācijai. 
 

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

 

Lēmums Nr.124. Pielikums uz 26 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

35. § 

Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

 

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

attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 
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kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10.punktu, Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8. maija vēstuli Nr. 7-

02/599, saskaņā ar 2015.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo un 

veselības jautājumu komiteju, 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas un 2015.gada 16.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 

2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakciju (pielikums Nr.1). 

 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam. 

 

3. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, paziņojumu par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam vides pārskata 1.redakciju ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, 

publicēt laikrakstā “Auseklis”, Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, Rīgas 

plānošanas reģiona interneta vietnē www.rpr.gov.lv.  

 

4. Publiskās apspriešanas laikā organizēt sabiedriskās apspriedes: 

Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30. 

Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30. 

Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00. 

Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” 16.04.2015. plkst. 15.00. 

       Liepupes vidusskolā,– 16.04.2015. plkst. 17.00. 

 

5. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2015.-2021.gadam vides pārskata 1.redakciju nosūtīt: 

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajai vides pārvaldei; 

Dabas aizsardzības pārvaldei; 

LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijai; 

Rīgas plānošanas reģiona administrācijai. 
 

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

 

Lēmums Nr.125. Pielikums uz 40 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

35.1. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumiem [..]  

(ziņo I.Cīrule) 

[..] 

1.6. Apvienojamās zemes vienības – ar kadastra apzīmējumu [..] un kadastra apzīmējumu 

[..] – atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. 

1.7. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka 

zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot 

detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

http://www.rpr.gov.lv/


26 

 

1.8. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. Panta 3. Punkts nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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: 

 

2.1.Noteikt, ka, lai apvienotu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], izveidojot jaunu zemes vienību un iekļaujot to nekustamā 

īpašuma [..] sastāvā atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt 

zemes ierīcības projektu.  

2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], un 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir sekojoši nosacījumi: 

2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu; 

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

zemes ierīcības projekta teritorijā; 

2.2.1.3. Ar zemes gabalu kopīpašniekiem; 

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

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

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

pamata; 

2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes 

vienībām. 

 

Lēmums Nr.126. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35.2. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2015.gada 15.marta Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās 

padomes vēlēšanu rezultātus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, 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. Agnese Močāne 

2. Ernests Horens Bisenieks 

3. Lote Veckalne  

4. Marta Stivriņa 

5. Nadīna Ozoliņa - Mennika 

6. Karlīna Karlsone 

7. Sandis Ozoliņš 

8. Gints Šmits – domes deputātu pārstāvis 

9. Marta Dance – jaunatnes lietu speciālists 

10. Antra Paegle – izglītības speciālists 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 155 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr. 5; 1.§).  

 

Lēmums Nr.127. 

 

 

35.3. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam 

 attīstības jautājumos Jānim Cīrulim 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2015.gada 

17.marta iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace 

Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

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

nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo 

atvaļinājumu no 2015.gada 30.marta līdz 12.aprīlim - vienu kalendāro nedēļu un četras kalendārās 

dienas. 

 

Lēmums Nr.128. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35.4. § 

Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles un jahtu ostas 

apsaimniekošanas tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un 

 konkursa noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, N.Tiesnesis; izsakās K.Ķemers) 

 

K.Ķemers: Ir bijuši dažādi posmi jahtu ostas apsaimniekošanā - esam apsaimniekojuši paši, esam 

apsaimniekošanas tiesības izsolījuši. Noteikumu projektā noteikts - nododam pašvaldības pontonu 

nomā un nododam aprīkojumu: bojas; prasām, lai tiek nodrošināta tualete un, ja iespējams, duša. 

Uzņēmējam ir tiesības iekasēt maksu par piestāšanu pie pontona, kuru tērēt uzņēmējdarbības 

vajadzībām. Papildus ir noteikums, ka uzņēmējam, pēc pašvaldības pieprasījuma, jānodrošina 

iespēja pašvaldībai izmantot divas bezmaksas laivu stāvvietas, pietauvošanās vietas pie pontona. 

Pašvaldības vietas, saskaņojot ar pašvaldību, var iegūt persona nekomerciāliem mērķiem. Nomas 

maksu par pietauvošanos var noteikt uzņēmējs, saskaņojot ar pašvaldību. Priekšlikums noteikumu 

projekta 5.6. punktu izteikt šādā redakcijā: „Pretendentu vērtēšana notiek 2015.gada 10.aprīlī 

plkst.12.00 Salacgrīvas novada domes telpās – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rezultāti 

Pretendentiem tiek paziņoti līdz 2015.gada 15.aprīlim.” 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem – 

lēmumprojekta pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles un jahtu  

ostas apsaimniekošanas tiesību pretendentu atlases konkursa noteikumi” 5.6.punktu izsakot 

sekojoši: „5.6. Pretendentu vērtēšana notiek 2015.gada 10.aprīlī plkst.12.00 Salacgrīvas novada 

domes telpās – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rezultāti Pretendentiem tiek paziņoti līdz 

2015.gada 15.aprīlim.” 

  

Pamatojoties 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida 



28 

 

līguma nosacījumiem” 7., 11., 12.punktu, 2.1. nodaļu, 63. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Rīkot Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma, kas sastāv no pontona tilta piestātnes un 3 

bojām, turpmāk tekstā – Jahtu ostas aprīkojums, rakstisku nomas tiesību izsoli un Salacgrīvas jahtu 

ostas apsaimniekošanas tiesību pretendentu atlases konkursu, un apstiprināt konkursa noteikumus, 

saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Noteikt Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 23.79 

mēnesī. 

 3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto 

elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kā 

arī likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

 4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu (2.pielikums).  

 

Lēmums Nr.129. Pielikumi uz 3 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

INFORMĀCIJA 

 

1.Pārskats par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbu 2014.gadā 

Ziņo Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle D.Bantersone par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbu 

2014.gadā saskaņā ar protokolam pievienoto Valsts statistikas pārskata apkopojumu uz 18 lp. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:30. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ___________________19.03.2015. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

 

Sēdes protokolētājs                __________________19.03.2015. 

Gunta Kristiņa 

 


