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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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 20.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
Informācija
Dabas aizsardzības pārvaldes paveiktais un plānotās aktivitātes Salacgrīvas novadā
1. Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna
2019.-2021.gadam un Investīciju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu
2. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
3. Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē
4. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas apstiprināšanu
5. Par projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Salacgrīvas novadā” iesniegšanu
6. Par 2019.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
7. Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas
lašu kauss 2019” nolikuma apstiprināšanu
8. Par 8. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2019” konkursa nolikuma
apstiprināšanu
9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada lēmumā Nr.273 “Par kustamās
mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un nekustamai mantai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
14. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
15. Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Tērces ielā 4, Salacgrīvā
16. Par 2014.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/96 pagarināšanu

17. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10 un Krišjāņa Barona ielā
1, Ainažos
18. Par apbūvēta zeme gabala “Jaunrožkalni”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
19. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu Smilgu ielā 3, Ainažos, Salacgrīvas
novadā
20. Par daļu no pašvaldības zemes gabaliem Liedaga ielā 5A, Tūjā, Ezera ielā 11, Liepupē un
„Sarmas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
21. Par zeme gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Valdemāra ielā 6, Ainažos
22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
23. Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas
audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada
10.aprīļa līdz 1.maijam
24. Par finansiālu atbalstu biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” rīkotajam
pasākumam “Filter Velokauss 2019”, kas norisināsies 2019.gada 25.augustā Ainažos,
Salacgrīvas novadā
25. Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas trešajam gadam
26. Par Salacgrīvas novada muzeja direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
28. Papildus darba kārtības jautājumi:
28.1. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka iecelšanu amatā

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes Finanšu
nodaļas vadītāja vietniece, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma
speciāliste, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas
novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļas vadītāja, Liene Some – Tiesnese – Salacgrīvas novada domes teritorijas
plānotāja, Ilze Ēltamma – Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja
Uzaicinātās personas: Arta Krūmiņa – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore, Inta
Soma – Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” dabas izglītības speciāliste
Nepiedalās- deputāti Katrīna Borozdina (aizņemta darba pienākumu veikšanā), Marita Kreituse
(aizņemta darba pienākumu veikšanā)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 27 jautājumiem un 1
papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
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Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāte E.Keisele.
Informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes paveiktais un plānotās aktivitātes Salacgrīvas novadā
Ziņo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore A.Krūmiņa un Dabas izglītības centra
“Ziemeļvidzeme” dabas izglītības speciāliste I.Soma (prezentācija uz 19 lp. pievienota protokolam).
Izsakās D.Straubergs, J.Cīrulis, E.Keisele.
Plkst.15:30 no domes sēdes aiziet Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore A.Krūmiņa un
Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” dabas izglītības speciāliste I.Soma.

1.§
Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
Rīcības plāna 2019.-2021.gadam un Investīciju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
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 2019.gada
13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
Rīcības plānu 2019.-2021.gadam (pielikums Nr.1) un Investīciju plānu 2019.-2021.gadam
(pielikums Nr.2).
2. Nosūtīt aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības
plānu 2019.-2021.gadam un Investīciju plānu 2019.-2021.gadam Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.
3. Aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu
2019.-2021.gadam un Investīciju plānu 2019.-2021.gadam ievietot Salacgrīvas novada
interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā.
4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 2019.2021.gadam un Investīciju plānu 2019.-2021.gadam informēt sabiedrību, publicējot
paziņojumu Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada
izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājs.
Lēmums Nr.113. Pielikumi uz 17 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263
“Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, likuma
“Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada
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14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2. un 76. punktu, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps
Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmuma Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 2. punktu jaunā
redakcijā:
“2. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.”
2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18. oktobra lēmumu Nr.346 “Par grozījumu
Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.14, 4.§).
Lēmums Nr.114.
3. §
Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 18.aprīļa lēmumu
Nr.173 „Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”” un biedrības „Latvijas
Kūrortpilsētu asociācija” 2009.gada 31.marta sēdes lēmumu par Salacgrīvas novada domes
uzņemšanu biedrībā, kā arī saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra” direktori
Kristiānu Kauliņu (personas kods [..]) par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrības
„Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.240
„Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē” (protokols
Nr.10; 23.§).
Lēmums Nr.115.
4. §
Par deinstitucionalizācijas vadības grupas apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.446 “Par
deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā”, kas pieņemts pamatojoties uz 2015. gada
16.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem un
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Labklājības Ministrijas 2015.gada 15.jūlijā apstiprināto Rīcības plānu deinstitucionalizācijas
īstenošanai 2015.-2020.gadam, ņemot vērā 2019.gada 13.marta Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps
Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Aktualizēt Deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvu, apstiprinot to šādā sastāvā:
1.1.
Vadības grupas vadītājs:
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma.
1.2.
Vadības grupas locekļi:
1.2.1.Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem Zane Paegle.
1.2.2.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Kristaps Močāns;
1.2.3.Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar
pilngadīgām personām Inga Veide;
1.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Marita Kreituse;
1.2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara;
1.2.6.Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro;
1.2.7.Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktors.
1.3.Pieaicinātā persona - biedrības “Salaca 2015” atbildīgā persona Imants Dambis.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.145
“Par deinstitucionalizācijas vadības grupas apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 29.§).
Lēmums Nr.116.
5. §
Par projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Salacgrīvas novadā” iesniegšanu
2018. gada 23. novembrī saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājums
Salacgrīvas novada domei sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai” projekta iesniegumu otrajā atlases kārtā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” atbalsta
saņemšanas nosacījumiem, saskaņā ar 2019. gada 13. marta Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā kārtā projektu
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas
novadā”.
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2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 599 569,32 EUR, no tām ERAF finansējums
475 696,84 EUR, valsts budžeta dotācija 30968,12 EUR, pašvaldības finansējums 92904,36
EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības
līdzfinansējumu 92904,36 EUR apmērā.
4. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes sociālā
dienesta vadītāju Ilzi Ēltammu.
Lēmums Nr.117.
6. §
Par 2019.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada
domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele.
Pamatojoties uz 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 8 deputāti (Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
2.2.Komisijas locekļi:
2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde;
2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Kristaps Močāns
2.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Aija Kirhenšteine.
2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.118. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
“Salacgrīvas lašu kauss 2019” nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Nolikums „Par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes administratīvajā
teritorijā (POSMS “SALACA I”)”, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
„Salacgrīvas lašu kauss 2019” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par sacensību organizēšanu - Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.119. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par 8. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2019” konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes pagasta tautas nama kultūras
darba vadītājas A.Zundes 2019.gada 5.marta iesniegumu (reģ Nr.3.16./134) un Salacgrīvas novada
kultūras centra direktores Pārslas Dzērves 2019.gada 5.marta saskaņojumu, saskaņā ar 2019.gada
11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.marta Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 8. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2019” konkursa
saskaņā ar pielikumu.

nolikumu

Lēmums Nr.120. Pielikums uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412
“Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410
apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu
līdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtību”, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 28.decembra
lēmumā Nr. 412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”:
1. Izslēgt lēmuma 27.punktu.
2. Lēmuma 12.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“12.Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns”.
Lēmums Nr.121.
10. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada lēmumā Nr.273
“Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Liepupes pamatskolas direktores Artas Rubezes 2019.gada 6.marta
iesniegumu (reģ. Nr.3.18/82), kurā norādīts par jaunas trauku mašīnas iegādi un iznomāšanu
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ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Liepupes pamatskolā, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ veikt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes
2018.gada lēmumā Nr.273 “Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu kustamai un nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”
(protokols Nr.9; 17.§):
1. Apstiprināt lēmuma pielikumu Nr.3 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Liepupes
pamatskolā iznomāto pamatlīdzekļu un inventāra saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
2.
Noteikt nomas maksu virtuves iekārtu un inventāra nomai sabiedriskā ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanai Liepupes pamatskolā vienam mēnesim EUR 37,92, izsakot lēmuma
4.3. apakšpunktu jaunā redakcijā: “4.3. Liepupes pamatskolā – 37.92 EUR”.
Lēmums Nr.122. Pielikums uz 2 lp., nomas maksas aprēķini uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumu Nr.339 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atkārtotu
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu ” (protokols 11; 2.§), 2018.gada
5.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu
Nr.30 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā
īpašuma cenu euro 6200,00 (seši tūkstoši divi simti euro), saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela
60D, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 010 0188, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
euro 6200,00 (seši tūkstoši divi simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods
[..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.123. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2018.gada 5.decembra izsoles protokola Nr.30 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Liepupes pagastā “Lociņi”, kadastra Nr. 6660 009 0614,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0602 (1161 kv.m platībā).
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Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000583920.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lociņi”, Liepupes
pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0614.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.124.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Liepupes pagastā “Nemēzijas”, kadastra Nr. 6660 008
0092, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0082 (5341 kv.m platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000567279.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Liepupes pagastā
“Nemēzijas”, kadastra Nr. 6660 008 0092.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.125.
14. §
Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda
(ziņo D.Straubergs)
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
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No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes
fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:
1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
izvērtēšanai;
3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves
zemju saraksts;
4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai
piederību valstij vai pašvaldībai.
Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un
izpildījušies.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums”
17.panta sesto daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro
daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2019.gada 13.marta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C 0,8 ha platībā ar
kadastra Nr.6615 010 0145 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 010 0205 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību 560,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 0,8917 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0084 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0084 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
624,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā arī piešķirt
nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 006 0084 nosaukumu “Meža iela 22A”, saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 1,26 ha platībā ar kadastra Nr.6615 002
0099 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 002 0099 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
3808,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā arī
piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 002 0099 nosaukumu “Tērces iela 5A”,
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Melnalkšņi 1,08 ha platībā ar
kadastra Nr.6672 002 0291 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 002 0291 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību 1620,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
5. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā, Gilleri 0,42 ha platībā ar kadastra
Nr.6625 002 0344 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6625 002 0344 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
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vērtību 1827,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Ošlejas 2 10,54 ha platībā ar
kadastra Nr.6660 004 0130 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 004 0130 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību 4401,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda, saskaņā ar pielikumu Nr.6.
Lēmums Nr.126. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Tērces ielā 4, Salacgrīvā
2019.gada 14.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „TOLMETS VIDZEME”,
VRN 44103059611, valdes priekšsēdētāja Arta Jurciņa iesniegums (reģ. Nr.7.14.2/41) par zemes
gabala daļas 5 kv.m platībā iznomāšanu reklāmas stenda izvietošanai Tērces ielā 4, Salacgrīvā.
Zemes gabals Tērces ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0179, zemes vienības
kadastra apz. 6615 002 0024 (3208 kv.m platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas
reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000521563.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi” 5. un 29.9.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu un saskaņā ar 2019.gada 13.marta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „TOLMETS VIDZEME”, VRN 44103059611 daļu no zemes gabala Tērces
ielā 4 ar zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 5 kv.m platībā (pielikums).
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – zemes gabals, kas tiek izmantots nomnieka
informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.
350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5. punktā noteikto.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 gadi.
Lēmums Nr.127. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par 2014.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/96 pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 8.februārī saņemts [..] iesniegums par 2014.gada
29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/96 pagarināšanu.
Zemes nomas tiesību izsoles rezultātā pašvaldība iznomājusi zemes gabalus Liepupes
pagastā “Kvieši”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 008 0158 3,3 ha platībā,
“Raudenes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0416 4,51 ha platībā, “Sermuļi”, zemes
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vienības kadastra apz. 6660 009 0407 2,7 ha platībā, zemes starpgabals ar kadastra apz. 6660 009
0060 4,6 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 53. punktu un 107.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka pagarinot nomas
līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus
nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības
summu, kas ir EUR 20,00 (divdesmit euro) par katru iznomāto zemes vienību.
Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus vērtējumi zemes galiem saņemti Nekustamā īpašuma
nodaļā 2019.gada 26.februārī un reģistrēti ar Nr. 7.14.2/50.
Ņemot vērā 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 29.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/96 (ar vienošanos, kas
noslēgta 2015.gada 30.jūnijā Nr.1 par līguma grozījumiem Nr. 8-2.1/64) ar [..] par zemes
gabaliem Liepupes pagastā “Kvieši”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 008 0158
3,2927 ha platībā, “Raudenes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0416 4,51 ha platībā,
“Sermuļi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0407 2,7 ha platībā, zemes starpgabals ar
kadastra apz. 6660 009 0060 4,6 ha platībā iznomāšanu, nosakot iznomāto zemes gabalu
nomas maksas gadā, atbilstoši zemes nomas līgumā noteiktajām iznomātajām zemes
platībām:
1.1.
“Kvieši”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 008 0158 3,2927 ha platībā 216,65euro;
1.2.
“Raudenes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0416 5,1 ha platībā – 337,00
euro;
1.3.
“Sermuļi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0407 2,7 ha platībā – 181,06 euro;
1.4.
zemes starpgabals ar kadastra apz. 6660 009 0060 4,6 ha platībā – 264,20 euro.
2. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 20 gadi.
3. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.128. Izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 12 lp. un iesniegums uz 5 lp.
pievienoti protokolam.
17. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10
un Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
21.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/99) par 2014.gada 28.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/6
zemes gabalā Dārza ielā 10, Ainažos (102 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija Nr.21).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
25.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/111) par daļu zemes gabala 345kv.m platībā iznomāšanu (teritorija
Nr.19) un zemes nomas līguma noslēgšanu zemes gabalā Dārza ielā 10, Ainažos.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
26.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/121) par 2014.gada 28.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 82.1/73 zemes gabalā Dārza ielā 10, Ainažos (182 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija Nr.1).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
5.martā ar reģ. Nr.3.16.2/135) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/92
zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (162 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija Nr.16).
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Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
22.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/104) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 82.1/85 zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (150 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija
Nr.9).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
25.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/107) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 82.1/80 zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (216 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija
Nr.4).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
25.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/110) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 82.1/93 zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (162 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija
Nr.17).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
27.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/122) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 82.1/88 zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (180 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija
Nr.12).
Salacgrīvas novada domē saņemti [..], personas kods [..], iesniegumi (reģistrēti 2019.gada
18.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/84 un 2019.gada 4.martā ar reģ. Nr. 3.16.2/130) par 2014.gada
28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/33 zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos
(180 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija Nr.7) un teritorijas palielināšanu (Nr. 6 240 kv.m
platībā).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
7.martā ar reģ. Nr.3.16.2/14) par 2014.gada 28.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/90
zemes gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos (162 kv.m platībā) pagarināšanu (teritorija Nr.14).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.3.apakšpunktam, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/66 par daļu no
zemes gabala Dārza ielā 10 ar kadastra apz. 6605 003 0040 (102 kv.m platībā, teritorija
Nr.21) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.1.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Dārza ielā 10 ar kadastra apz. 6605
003 0040 (345 kv.m platībā, teritorija Nr. 19) sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai,
pielikums Nr.1.
3. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/43 par daļu no
zemes gabala Dārza ielā 10 ar kadastra apz. 6605 003 0040 (182 kv.m platībā, teritorija
Nr.1) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.1.
4. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/92 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (162kv.m platībā,
teritorija Nr. 16) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
5. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/85 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (150kv.m platībā,
teritorija Nr.9) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
6. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/80 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (216kv.m platībā,
teritorija Nr.4) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
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7. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/93 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (162 kv.m platībā,
teritorija Nr.17) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
8. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/88 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (180 kv.m platībā,
teritorija Nr.12) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
9. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/83 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (180 un 240 kv.m
platībā, teritorijas Nr.6 un Nr.7) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, nosakot,
ka iznomājamās teritorijas kopējā platība ir 420 kv.m, teritorijas Nr. 6 un Nr.7, pielikums
Nr.2.
9.1.
Izdarīt grozījumus par platības precizēšanu 2014.ga 28.maija zemes nomas līgumā
Nr.8-2.1/83, precizējot to un nosakot kopējo platību 420 kv.m.
10. Pagarināt ar [..] 2014.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/90 par daļu no
zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 ar kadastra apz. 6605 003 0038 (162 kv.m platībā,
teritorija Nr.14) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums Nr.2.
11. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
12. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
13. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodoklis.
Lēmums Nr.129. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par apbūvēta zeme gabala “Jaunrožkalni”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
2019.gada 7.martā Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums
(reģ. Nr.7.14.2/58) par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Jaunrožkalni”,
zemes vienības kadastra apz. 6672 012 0044 (3,6103 ha platībā) iznomāšanu.
Uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jaunrožkalni”, zemes vienības kadastra apz. 6672
012 0044, atrodas [..] piederošas būves ar kadastra apz. 6672 012 0044 001 – dzīvojamā māja un ar
kadastra apz. 6672 012 0044 003 – palīgēka, kas reģistrētas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā 100000483031.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] zemes gabalu “Jaunrožkalni”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz.
6672 012 0044 (3,6103 ha platībā), saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt 1. punktā minētā zemesgabala nomas maksu gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto.
3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi.
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4. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma
nodoklis.
Lēmums Nr.130. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu Smilgu ielā 3, Ainažos,
Salacgrīvas novadā
2019.gada 21.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums
(reģ. Nr. 3.16.1/98), kurā lūgts slēgt zemes nomas līgumu par neizpirkto pilsētas zemi Smilgu ielā
3, Ainažos (1200 kv.m platībā).
1993.gada 4.novembrī ar Ainažu pilsētas TDP 20.sasaukma 18.sesijas lēmumu [..] piešķirta
zeme lietošanā Smilgu ielā 3, Ainažos.
2009.gada 16.martā ar Ainažu pilsētas domes lēmumu, protokols Nr.4;§7 [..] izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Smilgu ielā 3, Ainažos 1200 kv.m platībā.
Uz zemes gabala Smilgu ielā 3, zemes vienības kadastra apz. 6605 001 0072 atrodas [..]
tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā māja ar kadastra apz. 6605 001 0072 001, saskaņā ar 1992.gada
20.maija tiesas spriedumu (lieta Nr. 2-225).
Ņemot vērā likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta otro, trešo un ceturto daļu, kurās noteikts,
ka persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta
ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu.
Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas
tiesības.
2009.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.58 termiņš beidzies 2018.gada
1.septembrī.
Nomas līgums slēdzams saskaņā ar MK noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” tiesību normām. Noteikumu 6.daļa nosaka, ka šo noteikumu
normas ir attiecināmas uz dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem
zemesgabals piešķirts ar apbūves tiesībām, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo daļu zemesgabala
lietošanas tiesības ir izbeigušās, šādu zemesgabalu iznomā pašvaldība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta otro, trešo un ceturto daļu,
MK noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” punktiem
109., 110., 113., ņemot vērā 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Ainažos,
Smilgu ielā 3, zemes vienības kadastra apz. 6605 001 0072 (1200 kv.m platībā), saskaņā ar
pielikumu, nosakot, ka:
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nomnieks maksā nomas maksu no 2018. gada 1.septembri, par laika periodu, kad
faktiski zemes tika lietota (2009.gada 22.maijā noslēgtais zemes nomas līgums ir
beidzies);
1.2.
noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās
vērtības;
1.3.
noteikt zemes nomas līguma termiņu – 30 gadi;
1.4.
papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības
nodokli) un nekustamā īpašuma nodokli.
1.1.

Lēmums Nr.131. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabaliem Liedaga ielā 5A, Tūjā, Ezera ielā 11, Liepupē
un „Sarmas”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga ielā 5A, zemes vienības kadastra apz. 6660
003 0554 (0,3647 ha platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar Liepupes
pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr. 13;48§.
Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0494 1,6834ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, 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 Liepupes pagastā „Sarmas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0138
(0,79 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldība īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000537930.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
1.martā ar reģ. Nr.3-16.2/123) par daļu no zemes gabala Liedaga ielā 5A (960 kv.m platībā)
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.9 un teritorija Nr. 9.1.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
6.martā ar reģ. Nr.3-16.2/142) par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0494 (709 kv.m platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, pielikumā
iezīmētā teritorija Nr. 23.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
25.februārī ar reģ. Nr.3-16.2/112) par zemes gabala daļas “Sarmas” (279 kv.m platībā) iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.9.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktam, un saskaņā ar 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par daļu no zemes gabala Liedaga ielā
5A, Tūjā (960 kv.m platībā) iznomāšanu, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.9 un teritorija Nr.
9.1.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē (709
kv.m platībā) iznomāšanu, pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 23.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par daļu no zemes gabala “Sarmas”
(279 kv.m platībā) iznomāšanu, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.9.
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4. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi).
5. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti
ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam.
6. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2019. gada 1.aprīli un zemes nomas līgumu
darbības termiņu 20 (divdesmit) gadi.
Lēmums Nr.132. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par zeme gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Valdemāra ielā 6, Ainažos
2019.gada 21.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], dzīvojoša [..] iesniegums (reģ.
Nr.3.16.2/97) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 6, Ainažos 0,2
ha platībā piemājas saimniecības uzturēšanai.
Zemes gabals Valdemāra ielā 6, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0056
(5,2632 ha platībā) ir pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000457882.
2019.gada 4. martā [..] iesniedzis apliecinājumu (reģistrēts 2019.gada 4.martā Ainažu
pilsētas pārvaldē ar reģ. Nr. 3.16.1/132), ka lieto būves, kas atrodas blakus viņa īpašumā esošai
mājsaimniecībai [..] (divi šķūņi un šķūnis ar pagrabu) uz pašvaldības zemes gabala ar kadastra apz.
6605 002 0056.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, 2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 6, zemes vienības kadastra apz.
6605 002 0056 (0,2 ha platībā), saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt 1. punktā minētā zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto.
3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 20 gadi.
4. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma
nodoklis.
Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novadā domē saņemts [..], personas kods [..], 2019.gada 22.februāra iesniegums
(reģistrēts ar reģ. Nr.3.16.2/100) ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu likuma noteiktajā kārtībā [..].
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Sociālais dienests 2019.gada 21.februārī ierādījis personai dzīvojamās telpas [..].
Nekustamais īpašums [..] ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.614. Dzīvoklis [..] ir brīvs – neizīrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka personai pašvaldības administratīvajā teritorijā
nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un persona pašreiz atrodas bez
dzīvesvietas, kā arī likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” [..], saskaņā ar
2019.gada 13.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] (40,8 kv.m platībā).
Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Noteikt, ka īres līgums noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja
īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, lēmums
zaudē spēku 2019.gada 20.aprīlī.
5. Noteikt atbildīgo par līguma nosacījumiem un īres termiņa ievērošanu sociālo darbinieci
Līviju Bērziņu.
1.
2.
3.
4.

Lēmums Nr.134. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas
audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā
no 2019.gada 10.aprīļa līdz 1.maijam
Izskatījusi Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” ģenerālsekretāra Dmitrija Miļkeviča
2019.gada 6.marta iesniegumu (reģ.Nr.3.16/149), saskaņā ar 2019.gada 11.marta Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas audzēkņa
Jēkaba Tomsona dalību mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada 10.aprīļa līdz
1.maijam ar EUR 450.00 (četri simti piecdesmit euro).
Lēmums Nr.135. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” rīkotajam
pasākumam “Filter Velokauss 2019”, kas norisināsies 2019.gada 25.augustā Ainažos,
Salacgrīvas novadā
Izskatījusi biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” valdes priekšsēdētāja Gusta
Eisaka 2019.gada 31.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 18.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/81),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts
19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta
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jautājumu komitejas un 2019.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” rīkoto pasākumu “Filter Velokauss
2019”, kas norisināsies 2019.gada 25.augustā Ainažos, Salacgrīvas novadā, ar EUR 250.00
(divi simti piecdesmit euro) reklāmai un balvām ar Salacgrīvas novada logo.
2. Finansējums tiek piešķirts Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai.
3. Biedrībai „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” kontaktēties ar Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļu par reklāmas izvietošanu un balvu saņemšanu.
4. Biedrībai „Latvijas Riteņbraukšanas asociācija” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
Lēmums Nr.136. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanas trešajam gadam
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome izskatījusi ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 2019.gada
13.marta ziņojumu par uzņēmējdarbības izvērtēšanu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanā (reģ.Nr.3.18/88), pamatojoties uz projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā”
nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30)
3.5.apakšpunktu, saskaņā ar 2018.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Piešķirt grantu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanas
trešajam gadam, kas izlietojams periodā no 01.04.2019.-31.03.2020., EUR 6460 (seši tūkstoši
četri simti sešdesmit euro) apmērā no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem
projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” uzvarētājam Viļķenes pagasta zemnieku
saimniecībai “Jaunmelbārži” (reģ. Nr. 40001017517, juridiskā adrese: Centra iela 7, Vitrupe,
Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050). Grantu piešķirt projektu konkursa pieteikumā “Radīts
Salacgrīvas novadā” norādītajām izdevumu tāmē noteiktajām atbalstāmām izmaksām
(pielikums Nr.1).
Slēgt vienošanos ar Viļķenes pagasta zemnieku saimniecību “Jaunmelbārži” par finansējuma
piešķiršanu EUR 6460 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit euro) projekta “Radīts Salacgrīvas
novadā” īstenošanai – Salacgrīvas novadā radīto produktu un pieejamo pakalpojumu
atpazīstamības veicināšanai un finansējuma atskaites iesniegšanu.
Projekta realizācijas laiks: 01.04.2019.-31.03.2020.
Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes
izpilddirektoru Andri Zundi.

Lēmums Nr.137. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 2019.gada
13.marta ziņojums par uzņēmējdarbības izvērtēšanu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanā uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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26. §
Par Salacgrīvas novada muzeja direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
Pamatojoties uz [..] likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, saskaņā ar
2019.gada 11.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.marta
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Salacgrīvas novada muzeja krājumu glabātāju Ivetu Kalniņu (personas kods [..]) par
Salacgrīvas novada muzeja direktora pienākumu izpildītāju uz Salacgrīvas novada muzeja direktora
prombūtnes laiku, nosakot piemaksu 30 % apmērā no Salacgrīvas novada muzeja krājumu glabātāja
mēnešalgas.
Lēmums Nr.138.
27. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata
un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
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 2019.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-4 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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 nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
1.

Lēmums Nr.139. Pielikums uz 10 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
28. Papildus darba kārtības jautājumi:
28.1. §
Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka iecelšanu amatā
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā
2019.gada 13.marta atklātā konkursa uz vakanto Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”
pārvaldnieka amata vietu rezultātus un Daces Kurpnieces 2019.gada 18.marta iesniegumu, atklāti
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balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Iecelt Daci Kurpnieci, personas kods [..], Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”
pārvaldnieka amatā 2019.gada 15.aprīlī.
Lēmums Nr.140. 2019.gada 13.marta Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka
pretendentu izvērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē, ka darbu uzsākusi darba grupa priekšlikumu sagatavošanai
par iedzīvotāju piesaistes politiku un stratēģiju Salacgrīvas novadā.

Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (21.03.2019.)

____________________________
Inita Hartmane (21.03.2019.)

Sēdes protokolētāja

21

