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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.10 

 

Salacgrīvā         2017.gada 19.jūlijā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par 2015.gada 12.maija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 8-2.3/6 laušanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2018.gadā” apstiprināšanu 

4. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.195 “Par projekta 

„Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē 

un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu” 

5. Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas 

novadā” INTRREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian and 

Latvian enterpreneurs coorparation platform” (ESTLAT BUSINES) Nr. Est-Lat 48 ietvaros 

un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

7. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā 

8. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 

nolikumā 

9. Par pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs 

10. Par grozījumu 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.542 „Par 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu 

un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

11. Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu  

12. Par 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

13. Par komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 

14. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas apstiprināšanu 

15. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr.96 “Par dalību 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” 

16. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta 

padomes sastāvā 
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17. Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā 

18. Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā 

19. Par domes deputātu pārstāvja izvirzīšanu Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju 

konsultatīvajā padomē  

20. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un 

makšķernieku konsultatīvās padomes sastāvā 

21. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu 

22. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības 

darba grupu 

23. Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē 

24. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 

25. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvja apstiprināšanu LEADER vietējā rīcības grupā un 

LEADER vietējās rīcības grupas valdē 

26. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām 

27. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam ar rīkojumu iekļaut domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos darba grupās un komisijās  

28. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2” – 4, Ainažu 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

29. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – 

Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

30. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 – 

Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu 

31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

32. Par īpašuma Valdemāra ielā 38, Ainažos iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

33. Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

34. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 4, Salacgrīvā 

35. Par 2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 pagarināšanu 

Salacgrīvas pagastā “Bites” 

36. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā un Ezera iela 11, Liepupē, 

Liepupes pagastā 

37. Par pašvaldības zemes nomas līguma Salas ielā 19, Salacgrīvā pārjaunošanu  

38. Par pašvaldībai piekrītoša apbūvēta zemes gabala “Rozes” Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

39. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā iznomāšanu 

40. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Tērces ielā 22, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu  

41. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

42. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA 

„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

43. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.18 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā SIA 

„Salacgrīvas ūdens” 

44. Par grozījumu 2012.gada 30.janvāra līgumā Nr. 3-25.3/67 par ūdenssaimniecības 

sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu 

45. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Ostas ielā 4, Salacgrīvā 

46. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Jaunieši 3”- 4,  Liepupes pagastā 

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

48. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

49. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  
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50. Par piespiedu naudas uzlikšanu 

51. Par Salacgrīvas pilsētas Viļņu, Vidzemes un Pērnavas ielas atjaunošanu 

52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

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

īpašumā [..] 

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

īpašumā [..] 

55. Par [..] iesniegumu izskatīšanu 

56. Par biedrības „Ainaži” projekta „Tautas tērpu iegāde VPDK “Randiņš”” līdzfinansēšanu 

57. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.495 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”” 

58. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

59. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim 

Cīrulim 

60. Iesniegums par finansējuma piešķiršanu Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa jumta 

remontam 

61. Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 31.maija 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

 

Piedalās- 

Deputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu 

nodaļas vadītāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, 

Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes 

vadītājs, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Ivo Īstenais – 

Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieks, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes 

uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Kaspars Krūmiņš - SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes 

loceklis 

Uzaicinātās personas: A.K. 

 

Nepiedalās- deputāte Lija Jokste (personiski iemesli) 

 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 61 jautājumu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13  deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 
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1.§ 

Par 2015.gada 12.maija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 8-2.3/6 laušanu 

(ziņo D.Lejniece) 

Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu A.K. 

A.K. paskaidro, kāpēc līdz šim nav bijusi iespēja veikt nomas maksas maksājumus. A.K. ierosina 

domei izskatīt divus variantus: Pirmajā gadījumā -  slēgt vienošanos par parāda atmaksu gada laikā. 

Otrajā gadījumā - atstājot spēkā nomas līgumu, slēgt vienošanos par parāda atmaksas grafiku 

paralēli līgumā noteiktajiem maksājumiem. A.K. vēlas turpināt nomāt nekustamo īpašumu, jo vēlas 

īstenot savu ieceri. 

D.Straubergs jautā, vai A.K. ir saņēmis domes sūtītos brīdinājumus? 

A.K. - brīdinājumus nav saņēmis, rēķinus saņēmis un bijis informēts par parādu, atzīst savu vainu. 

J.Cīrulis jautā A.K., vai šobrīd situācija ir mainījusies un būs iespēja atmaksāt parādu un veikt 

līgumā noteiktos maksājumus? 

A.K. apņemas sākot ar nākošo mēnesi veikt dubultos maksājumus, par to noslēdzot konkrētu 

vienošanos. A.K. apņemas iesniegt domei paziņojumu par līguma vienpusēju laušanu, ja konstatēs, 

ka maksājumus saskaņā ar noslēgto vienošanos nav iespējams veikt. 

D.Lejniece informē par vienošanās par parāda atmaksu noslēgšanas un izpildes kārtību. 

A.Jankovska jautā par A.K. ieceri. 

A.K. informē, ka iecerējis izveidot atpūtas namu. 

 

Plkst.15:10 uz domes sēdi ierodas deputāts Jānis Lipsbergs. 

 

D.Straubergs ierosina balsot par no lēmuma projekta atšķirīgo priekšlikumu, tas ir - Atlikt 

jautājumu par nomas līguma vienpusēju laušanu līdz nākošai domes sēdei un sagatavot uz to 

iespējamo nomas maksas parāda atmaksas grafiku, kurš virzāms apstiprināšanai domes sēdē. Ja 

vienošanās par nomas maksas parāda atmaksu netiek panākta, nākošajā domes sēdē atgriezties pie 

sagatavotā priekšlikuma par 2015.gada 12.maija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.8-2.3/6 

laušanu.   

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu līdz 

nākošai domes sēdei, uz kuru apstiprināšanai iesniedzama vienošanās par nomas maksas parāda 

atmaksu, ja tāda tiek panākta, vai lēmuma projekts par 2015.gada 12.maija Nekustamā īpašuma 

nomas līguma Nr.8-2.3/6 laušanu, ja vienošanās par nomas maksas parāda atmaksu netiek sastādīta.  

 

Lēmums Nr.218. Lēmuma projekts uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.15:15 no domes sēdes aiziet A.K. 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 26.jūnija vēstuli “Par 

saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 



5 

 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.219. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 26.jūnija vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.5 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2018.gadā” apstiprināšanu 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās G.Paegle) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo 

daļu, trešā panta 1.4 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9. panta otro daļu, saskaņā ar 2017.gada 12. jūlija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 

2018.gadā” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.220. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.195  

“Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu un 

iesniegšanu” 

(ziņo K.Močāns, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, K.Močāns) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.322 „Darbības 

programma „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 

izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas 

noteikumi”, saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.779 “Par 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 

arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

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

domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.195 “Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
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mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” 

iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu” (protokols Nr.6; 39.6.§): 

 

Apstiprināt pārbūvējamās infrastruktūras “Salacgrīvas Zvejnieku parka estrāde” aprakstu 

jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Lēmums Nr.221. Pielikums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas 

novadā” INTRREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian and 

Latvian enterpreneurs coorparation platform” (ESTLAT BUSINES) Nr. Est-Lat 48 ietvaros 

un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

(ziņo Dz.Eizenberga) 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Sanita Šlekone, 

Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Apstiprināt 2017.gada konkursa „Jauniešu biznesa plānu konkursa komercdarbības uzsākšanai 

Salacgrīvas novadā” INTRREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian  

and Latvian enterpreneurs coorparation platform” (ESTLAT BUSINES)  Nr. Est-Lat 48 

ietvaros 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 Kaspars Ķemers; 

2.2.2. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētaja vietniece izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos Evija Keisele; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.4. Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone; 

2.2.5.Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa; 

2.2.6.Komisijas sekretārs - Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja 

Dzintra Eizenberga. 

3. Konkursa vērtēšanas komisijā kā padomdevējus aicināt piedalīties:  

3.1. Salacgrīvas novada domes projektu koordinatori Solvitu Kukanovsku; 

3.2. Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāju Ilgu Tiesnesi; 

3.3. PPP biedrības “Sernikon” pārstāvi; 

3.4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda pārstāvi. 

 

Lēmums Nr.222. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam. 
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6. § 

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

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

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles 2017.gada 27.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/209), 

saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2014.gada 17.decembra lēmumā 

Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar 

sekojošu ierakstu: 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns E-95, A-

98, autogāze 

Ziemā Vasarā 
[..] [..] Patapināta Salacgrīvas 

novada domes 

priekšsēdētāja vietniecei 

izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos 

(Evija Keisele) 

 

6,4 

 

5,8 

 

Lēmums Nr.223. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, K.Močāns) 

 

Iepazinusies ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D. Zaļupes 

2017.gada 16.maija iesniegumu Nr.1-14.3/217 (saņemts Salacgrīvas novada domē 16.05.2017. un 

reģistrēts ar Nr.3-18/178) par izmaiņām Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2017.gada 10.jūlija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2017.gada 12.jūlija Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj izdarīt šādus 

grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.102 (protokols Nr.4; 10.§) 

“Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 13.6.punktu šādā redakcijā: 

“13.6. dambretē programmas kods 20V 813 001; 30V 813 001”. 

2. Papildināt nolikumu ar 13.7.punktu šādā redakcijā” 

“13.7. burāšanas programmas kods 20V 813 00 1”. 

 

Lēmums Nr.224. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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8. § 

Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

uzraudzības padomes nolikumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 99.1 pantu, 99.2 

pantu, Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnijā lēmumu Nr. 206 “Par saistošo noteikumu 

Nr.3 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu (Protokols Nr.9; 1.§), saskaņā ar 

2017.gada 12.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.jūlija 

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

Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

29.decembra lēmumu Nr. 445 (Protokols Nr.15; 4.§) “Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikumā  (turpmāk – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.2. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos;” 

2. Izteikt nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā: 

“3.2. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda Limbažu novada domes 

priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pilda 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos.” 

 

Lēmums Nr.225.  

 

 

9. § 

Par pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs 

(ziņo D.Straubergs) 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 1.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Andris Zunde, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

1.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Andri Zundi darboties Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 2.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Ilona Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

2.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ilonu Balodi darboties Ainažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Randa” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 
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D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 3.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

3.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Aiju Kirhenšteini darboties pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 4.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Marita Kreituse balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

4.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Maritu Kreitusi darboties Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 5.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

5.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Liju Joksti darboties Liepupes vidusskolas 

padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 6.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kristaps Močāns, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

6.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Kristapu Močānu darboties Salacgrīvas 

vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 7.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

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

7.Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni 

Cīruli darboties Salacgrīvas mākslas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas mūzikas skolas nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada 

domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.97 (protokols Nr.3;11.§) „Par Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu”) 45.punktu, Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Randa” nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.192 

(protokols Nr.6; 6.§) „Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikuma 

apstiprināšanu”) 9.2.apakšpunktu, pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikuma (apstiprināts 

ar 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 (protokols Nr.1; 20.§) „Par pirmsskolas izglītības iestādes 

“Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu”) 30.1 punktu, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.109 (protokols Nr.4; 5.§) „Par 
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Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”) 30.1 punktu, Liepupes 

vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar  Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu 

Nr.110 (protokols Nr.4; 20.§) „Par Liepupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”) 26.1 punktu, 

Salacgrīvas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija 

lēmumu Nr.297 (protokols Nr.9; 7.§) „Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”) 29.1 

punktu, 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 

12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Andri Zundi darboties Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

2. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ilonu Balodi darboties Ainažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Randa” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

3. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Aiju Kirhenšteini darboties pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

4. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Maritu Kreitusi darboties Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

5. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Liju Joksti darboties Liepupes vidusskolas 

padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

6. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Kristapu Močānu darboties Salacgrīvas 

vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

7. Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni 

Cīruli darboties Salacgrīvas mākslas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim. 

 

Lēmums Nr.226.  

 

 

10. § 

Par grozījumu 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.542  

„Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

(debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Izglītības likuma 46., 47.pantu, 

2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 12.jūlija 

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

Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes 

lēmumā Nr. 542 „Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”: 

1. Izteikt lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā:  

„2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāvu: 

2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele. 

2.2. Komisijas locekļi: 

 2.2.1. Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos Dita Lejniece; 

 2.2.2. Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle – komisijas sekretārs.” 
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 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr. 355 “Par grozījumiem 

2011.gada 19.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 542 „Par Interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma 

apstiprināšanu””. 

 

Lēmums Nr.227.  

 

 

11. § 

Par Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 

komisijas sastāvu: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos 

Jānis Cīrulis; 

1.3. Komisijas locekļi: 

1.3.1. Komisijas sekretāre - uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

1.3.2. ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons; 

1.3.3. kārtībnieks Didzis Žibals. 

2. Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.202 „Par Salacgrīvas 

novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.6; 7.§) izveidoto Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu 

licencēšanas komisiju.  

 

Lēmums Nr.228. 

 

 

12. § 

Par 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Kristaps 

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

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

1.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

1.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

1.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāts Kristaps Močāns. 

        1.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore  Solvita 

Kukanovska. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmuma   

Nr.535 “Par 2017.gada projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu” 

2.punktu. 

 

Lēmums Nr.229.  

 

 

13. § 

Par komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma 

objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.492, Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu 

Nr. 30 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu” (protokols 

Nr.1; 30.§) un saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Rimants 

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

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

 1. Apstiprināt komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” 

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

 1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 

 1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

1.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāts Rimants Jirgensons; 

1.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

1.2.4.Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte; 

1.2.5. Salacgrīvas novada domes ekonomiste Ināra Lazdiņa.  

1.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita          

Kukanovska. 

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmuma   Nr. 

30 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu” 2.punktu. 

 

Lēmums Nr.230. 
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14. § 

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas apstiprināšanu 

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

 

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 Labklājības Ministrijas 2015.gada 15.jūlijā apstiprināto Rīcības plānu 

deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam, ņemot vērā 2017.gada 10.jūlija Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas, 2017.gada 12.jūlija Attīstības komitejas un  Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ilona 

Balode, Marita Kreituse, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

  

  Aktualizēt Deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvu, apstiprinot to šādā sastāvā: 

1. Vadības grupas vadītājs: 

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja Anita Holma. 

2. Vadības grupas locekļi: 

2.1.Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un 

bērniem Zane Paegle. 

2.2.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis; 

2.3.Salacgrīvas novada domes deputāte Ilona Balode; 

2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Marita Kreituse; 

2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara; 

2.5.Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro; 

2.6.Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktors. 

3. Pieaicinātā persona - biedrības “Salaca 2015” atbildīgā persona Imants Dambis. 

 

Lēmums Nr.231. 

 

 

15. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr.96 

“Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Ilona Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 

Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr. 96 “Par dalību Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā”: 

 

Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 
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“3. Par pašvaldības politisko amatpersonu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā nozīmēt 

Salacgrīvas novada domes deputāti Ilonu Balodi.” 

 

Lēmums Nr.232.  

 

 

16. § 

Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi 

Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un  

12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ilona Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt deputāti Ilonu Balodi kā Salacgrīvas novada domes pārstāvi Salacgrīvas novada 

domes konsultatīvās Sporta padomes sastāvā.  

 

Lēmums Nr.233.  

 

 

17. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un  

12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos Eviju Keiseli kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes 

konsultatīvās padomes sastāvā.  

 

Lēmums Nr.234. 

 

 

18. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 
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nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

Kā pašvaldības pārstāvi Salacgrīvas novada Tūrisma padomē apstiprināt domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli.  

 

Lēmums Nr.235.  

 

 

19. § 

Par domes deputātu pārstāvja izvirzīšanu 

Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, 

saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

 Izvirzīt deputāti Liju Joksti kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

 

Lēmums Nr.236.  

 

 

20. § 

Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi 

 Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sastāvā 

(ziņo J.Cīrulis) 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.240 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 7; 6.§), 

saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

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

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

 

Apstiprināt domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas 

novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sastāvā.  

 

Lēmums Nr.237.  
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21. § 

Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli un domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Eviju Keiseli., tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada deputāts 

Kristaps Močāns. 

 

2015.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada attīstības 

programmu 2015.-2021.gadam (protokols Nr.10; 1.§). Lai sekmīgi īstenotu Salacgrīvas novada 

attīstības programmu, ir jāizveido uzraudzības darba grupa un jāievieš attīstības programmas 

uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmas mērķi ir: sekot līdzi Salacgrīvas novada attīstības 

programmā ietverto rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt attīstību, kā arī vērtēt potenciālās 

attīstības tendences, sekot līdzi attīstības programmā ietvertajam rīcības plānam un investīciju 

plānam, sniegt priekšlikumus to aktualizēšanai, informēt par attīstības programmas ieviešanas gaitu 

Salacgrīvas novada domes deputātus un sabiedrību. 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupa 

ikgadējais pārskats par attīstības programmas ieviešanu jāizstrādā līdz kārtējā gada maija sākumam, 

lai sagatavoto informāciju iekļautu pašvaldības publiskajā pārskatā. Salacgrīvas novada deputāti 

apstiprina Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupas 

izstrādātos uzraudzības ziņojumus. Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

uzraudzības darba grupa iesniedz priekšlikumus, izstrādājot nākamā gada budžetu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, 

2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.455 “Par Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu” (protokols 

Nr.15, 14.§). 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba 

grupu šādā sastāvā: 

2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers. 

2.2. Darba grupas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis 

      Cīrulis; 

2.2.4. Salacgrīvas novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja Evija Keisele; 

2.2.5. Salacgrīvas novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Ilona Balode. 

2.2.6.Salacgrīvas novada domes ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa; 

2.2.7.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara. 

3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars 

Ķemers. 

 

Lēmums Nr.238. 
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22. § 

Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 

uzraudzības darba grupu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli un domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Eviju Keiseli., tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada deputāts 

Kristaps Močāns. 

 

2015.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2015.-2038.gadam. Lai sekmīgi īstenotu Salacgrīvas novada 

ilgtspējīgās attīstības stratēģiju, ir jāizveido uzraudzības darba grupa un jāievieš ilgtspējīgās 

attīstības stratēģiju uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmas mērķis ir sekot līdzi Salacgrīvas 

novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ietverto rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt attīstību, kā 

arī vērtēt potenciālās attīstības tendences, sekot līdzi ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ietvertajam, 

sniegt priekšlikumus to aktualizēšanai, informēt par ilgtspējīgās attīstības stratēģijas ieviešanas 

gaitu Salacgrīvas novada domes deputātus un sabiedrību. 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba 

grupai ikgadējais pārskats par ilgtspējīgās attīstības stratēģijas ieviešanu jāizstrādā līdz kārtējā gada 

maija sākumam, lai sagatavoto informāciju iekļautu pašvaldības publiskajā pārskatā. Salacgrīvas 

novada deputāti apstiprina Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju uzraudzības darba 

grupas izstrādātos uzraudzības ziņojumus.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.apakšpunktu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Andris Zunde, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Jānis Cīrulis, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 454 “Par Salacgrīvas 

novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupu” (protokols 

Nr.15; 13.§). 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības 

darba grupu šādā sastāvā: 

2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers. 

2.2. Darba grupas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis 

      Cīrulis; 

2.2.4. Salacgrīvas novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja Evija Keisele; 

2.2.5. Salacgrīvas novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Ilona Balode; 

2.2.6.Salacgrīvas novada domes ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa; 

2.2.7.Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara. 

3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers. 

 

Lēmums Nr.239.  
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23. § 

Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē 

 

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 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 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 

Kristīni Paegli (personas kods [..]) par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrības 

„Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.februāra lēmumu Nr.37 

„Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē” (protokols Nr. 

2; 7.§). 

 

Lēmums Nr.240.  

 

 

24. § 

Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram 

vai tās novada pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla 

daļu pārvaldīšana, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Evija Keisele 

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

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

 

1. Nodot SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-

4201) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim. 

2. Nodot akciju sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 

8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas 

tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim 

Cīrulim. 

3. Nodot SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, juridiskā 

adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei. 

 

Lēmums Nr.241.  
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25. § 

Par Salacgrīvas novada domes pārstāvja apstiprināšanu LEADER vietējā rīcības grupā un 

LEADER vietējās rīcības grupas valdē 

(ziņo Dz.Eizeneberga) 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Ņemot vērā to, ka ar 2014.gada 19.marta lēmumu Nr.70 “Par pārstāvju deleģēšanu 

LEADER programmas vietējā rīcības grupā” (protokols Nr. 3; 8.§) Salacgrīvas novada domes 

pārstāvji ir izvirzīti LEADER vietējās rīcības grupas un rīcības grupas valdes sastāvā, saskaņā ar 

2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā 

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

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga kā Salacgrīvas 

novada domes pārstāvja dalības turpināšanu LEADER vietējā rīcības grupā un LEADER vietējās 

rīcības grupas valdē.  

 

Lēmums Nr.242.  

 

 

26. § 

Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, 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. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone,  Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 

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

NOLEMJ: 

  

1. Noteikt pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un izpilddirektoram Kasparam Ķemeram. 

2. Noteikt pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim 

3. Noteikt otrā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītājai Ilzei Bendrātei un finanšu nodaļas vadītājas vietniecei Gunai 

Jirgensonei. 

4. Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem novada iestādēs tiek noteiktas ar rīkojumu. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumu 

Nr.211 “Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām” (protokols Nr.9; 

6.§). 
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Lēmums Nr.243.  

 

 

27. § 

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam ar rīkojumu iekļaut domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos darba grupās un komisijās 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju iecelt Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieci 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos ar rīkojumu izveidotājās darba grupās un 

komisijās, izņemto tajās, kurās saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punkta nosacījumiem locekļu ievēlēšana komisijās un darba grupās ir domes ekskluzīva 

kompetence. 

 

Lēmums Nr.244.  

 

 

28. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 2” – 4, Ainažu 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Zunde, J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta  lēmumu Nr. 296 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Jaunzemes 2” - 4, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..], personas kods 

[..] ir izpildījis nomaksas pirkuma līguma saistības par dzīvokļa īpašumu “Jaunzemes 2”-4, Ainažu 

pagastā, kadastra Nr. 6625 900 0063, un ir samaksājis visu 2014.gada 10.novembrī noslēgtajā 

nomaksas pirkuma līgumā Nr. 9-3/34 noteikto  dzīvokļa pirkuma cenu  EUR 380,00 (trīs simti 

astoņdesmit euro), kā arī saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 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 domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Jaunzemes 2”-4, 

kadastra Nr. 6625 900 0063, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto 

cenu EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro) un īpašuma tiesību pāreju [..], personas kods 

[..]. 

2.  Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.245. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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29. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un 

“Jasmīni 2 – Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr.160 pielikuma 

Nr.1 „Kustamās mantas izsoles noteikumi” 6.14.1. punktu, kur noteikts, ka izsole uzskatāma par 

nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, saskaņā ar 2017.gada 

12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Atzīt kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un “Jasmīni 2 

– Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.246.  

 

 

Plkst.16:15 no domes sēdes aiziet deputāte Ilona Balode. 

 

 

30. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumos “Jaunrožkalni” un  

“Jasmīni 2 – Jesperi”,  Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas pagastā pašvaldībai piekritīgā īpašumā “Jaunrožkalni”, zemes vienības kadastra 

apz. 6672 012 0044, zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 100 gab. un īpašumā 

“Jasmīni 2 - Jesperi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0116 zem elektrolīnijām ir veikta 

koku nociršana kopskaitā 39 gab. 

2017.gada 30.maijā izsludinātā nocirsto koku pārdošana ir bijusi neveiksmīga, jo noteiktajos 

termiņos nav pieteicies neviens pretendents. 

2017.gada  12.maijā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža 

konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 

2017.gada 12.jūnija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8, saskaņā ar 

2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Atkārtoti atsavināt nocirstos kokus zem elektrolīnijām Salacgrīvas pagastā “Jaunrožkalni”, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 012 0044, un “Jasmīni 2 - Jesperi”, zemes vienības 

kadastra apz. 6672 013 0116,  pārdodot tos par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit euro). 

Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 
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3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par 

nocirsto koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 2 

(divu) nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vietējā laikrakstā „Auseklis”. 

4. Ja divu nedēļu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama 

izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par 

nocirsto koku  pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.247. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un cirsmu novērtējumu kopijas 

uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā 2017.gada 24.maija Salacgrīvas novada dome lēmumu Nr. 163 ” Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2017.gada 8.jūnija pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr. 7 un saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kāpas 12”, kadastra Nr. 6672 007 0393, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0393 (1416 kv.m platībā) un būves ar kadastra 

apz. 6672 007 0393 001 nosacīto cenu – 2410,00 EUR (divi tūkstoši četri simti desmit 

euro), tai skaitā zemes vērtība 350,00 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.248. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 8.jūnija sēdes protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma 

novērtējums uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par īpašuma Valdemāra ielā 38, Ainažos iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktā noteikta pašvaldības autonomā 

funkcija - organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā. 
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Salacgrīvas novada domē 2017.gada 18.maijā ir saņemts akciju sabiedrības “CATA”, 

reģ.Nr.40003016840, valdes priekšsēdētāja M. Ozoliņa piedāvājums (reģistrēts ar reģ.Nr.3 -1/579), 

Salacgrīvas novada domei iegādāties akciju sabiedrības “CATA” piederošo īpašumu Ainažos 

Valdemāra ielā 38, kadastra Nr. 6605 002 0090, kas sastāv no autostacijas ēkas ar kadastra apz. 

6605 002 0090 001 un  platību 37 kv.m,  zemes ar zemes vienības  kadastra apz. 6605 002 0090 280 

kv.m platībā. 

Pašvaldībai iepriekš minētais īpašums nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar  

sabiedriskā transporta uzgaidāmo telpu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 19.punktu, 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot vērā 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu 

komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. No akciju sabiedrības “CATA”, reģ.Nr.40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 

8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, iegādāties Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā 

nekustamo īpašumu Ainažos Valdemāra ielā 38, kadastra Nr. 6605 002 0090, kas 

reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 447 par summu 1600 EUR 

(viens tūkstotis seši simti euro), noslēdzot pirkuma līgumu. 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem.  

3. Noslēgt pirkuma līgumu  par iepriekš minētā īpašuma iegādi. 

 

Lēmums Nr.249. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.16:25 uz domes sēdi atgriežas deputāte Ilona Balode. 

 

 

33. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Straubergs, E.Keisele) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedriskā labuma organizācijas biedrības Latvijas 

Jauniešu organizācija “TELLUS” (Reģ. Nr. 40008083759, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 7 - 

7, LV-1013) (turpmāk tekstā –Biedrība) iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 

27.jūnijā, Reģ. Nr. 3-16.2/447) ar lūgumu nodot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā iesniegumā 

minētās Salacgrīvas vidusskolas telpas Biedrības 2017.gada no 15.augusta līdz 22.augustam 

rīkotajai 15.Latvijas Nacionālajai konferencei, kuru apmeklēs apmēram 190 jaunieši no visas 

Eiropas, un kurā jaunieši diskutēs par aktuālajām problēmām Eiropas Savienībā.  

Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 688, Salacgrīvas novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma Pērnavas 

iela 31, kadastra numurs 6615 001 0033, kurā atrodas Salacgrīvas vidusskola, īpašniece. 

  Biedrībai, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2012.gada 6.marta lēmumu                     

Nr. 8.14-6/19236 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta pašvaldības autonomā 

https://www.lursoft.lv/adrese/hospitalu-iela-7-7-riga-lv-1013
https://www.lursoft.lv/adrese/hospitalu-iela-7-7-riga-lv-1013
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funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk 

tekstā – Likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 

normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 

5.panta Atbilstoši Likuma 5.panta otrās daļas 41.punktam atvasināta publiska persona ir tiesīga 

nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar Likuma 

5.panta piekto daļu lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, 

nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo un piekto 

daļu, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Latvijas Jauniešu organizācija “TELLUS” 

(Reģ. Nr. 40008083759, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 7 - 7, LV-1013) no 2017.gada 

15.augusta līdz 22.augustam jūlijam bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 31, kadastra numurs 6615 001 0033, kurā atrodas 

Salacgrīvas vidusskola: 

1.1. klašu mācību telpas Salacgrīvas vidusskolas ēkas 1., 2., 3.stāvā (104.-310.kabinets); 

1.2. Skolas aktu zāli; 

1.3. Skolas sporta zāli 

2. Lēmuma 1.punktā noteiktais pašvaldības īpašums tiek nodots biedrībai Latvijas Jauniešu 

organizācija “TELLUS” biedrības plānotā pasākuma 15.Latvijas Nacionālās konferences 

organizēšanai.  

3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

 

Lēmums Nr.250. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 4, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 29.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģistrēts ar reģ. Nr. 

7-16.1/438) ar lūgumu pagarināt 2009.gada 1.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas  

pašvaldības nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Sporta ielā 4. 

Pamatojoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību” 9., 9.2,  likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu,  saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris 

Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

https://www.lursoft.lv/adrese/hospitalu-iela-7-7-riga-lv-1013
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Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Pagarināt 2009.gada 1.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/2 (ar 

vienošanos 2012.gada 16.augustā Nr. 8-2.3/13) pašvaldības nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Sporta 

ielā 4, kadastra apz. 6615 001 0035 006 (telpai 11,2 kv.m platībā un koplietošanas telpām 

9,6 kv. m platībā), iznomāšanu [..] solārija pakalpojumu sniegšanai līdz 2021.gada 

31.augustam.  

2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 26.49 (divdesmit seši euro 49 centi) mēnesī. 

3. Noteikt, ka nomnieks maksā par siltumenerģiju (saskaņā ar siltumenerģijas starpskaitītāja 

rādītāju) pēc iznomātāja piestādītā rēķina. 

4. Noteikt maksu par ūdeni un kanalizāciju EUR 2.44 (divi euro 44 centi) mēnesī. 

5. Noteikt, ka nomnieks maksā par elektrību (saskaņā ar elektrības starpskaitītāja rādītāju) pēc 

iznomātāja piestādītā rēķina. 

6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

7. Izdarīt attiecīgos grozījumus noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā. 

 

Lēmums Nr.251. Iesniegums uz 1 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par 2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 pagarināšanu 

Salacgrīvas pagastā “Bites” 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], 2017.gada 22.maija iesniegums 

(reģ. Nr.7-14.1/57) par 2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 

pagarināšanu pašvaldībai piekritīgā zemes gabalā “Bites”, Salacgrīvas pagastā (13,9 ha  platībā) ar 

zemes vienības kadastra apz. 6672 006 0028. 

2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/35 termiņš beidzies 

2016.gada 30.aprīlī. [..] turpina lietot zemes gabalu “Bites” 13,9 ha platībā. 

  Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka (2) Persona, kurai 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu 

slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes 

nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. 

Saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2011.gada 29.aprīlī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/35 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabalā “Bites”, Salacgrīvas pagastā (13,9 ha  platībā) ar zemes 

vienības kadastra apz. 6672 006 0028. 

2. Noteikt, ka nomnieks maksā zemes nomas maksu arī par faktisko laiku, kad zeme tika 

lietota, tas ir no 2016.gada 1.maija. 

3. Noteikt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

 

Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 



26 

 

 

36. § 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā un Ezera iela 11, Liepupē, Liepupes 

pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 22.maijā saņemts [..], personas kods [..],  adrese: [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/353) par zemes nomas līguma Nr.8-2.1/197 pagarināšanu, kas noslēgts 

2013.gada 4.novembrī par zemes gabala  daļas Tūjā, Rīgas ielā 7 222 kv.m platībā iznomāšanu 

mazdārziņa vajadzībām, līguma termiņš beidzies 2017.gada 31.janvārī. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 22.maijā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/354) par zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/193 pagarināšanu, kas noslēgts 

2013.gada  2013.gada 3.decembrī par zemes gabala daļas Tūjā, Rīgas ielā 7 140 kv.m platībā 

iznomāšanu mazdārziņa vajadzībām, līguma termiņš beidzies 2017.gada 31.maijā. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 14.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/414) par zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/199 pagarināšanu, kas noslēgts 

2013.gada 31.maijā par zemes gabala daļas Tūjā, Rīgas ielā 7 28 kv.m platībā iznomāšanu 

mazdārziņa vajadzībām, līguma termiņš beidzies 2017.gada 31.maijā. 

Zemes gabals Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000496927. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5; 28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 16.maijā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..] 

iesniegums (reģ. ar Nr. 3-16.1/334) par  zemes nomas līguma 8-2.1/287 pagarināšanu, kas noslēgts 

2013.gada 4.novembrī par zemes gabala daļas  Ezera ielā 11, Liepupē iznomāšanu, līguma termiņš 

beidzies 2017.gada 31.martā. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 6.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..] 

iesniegums (reģ. ar Nr. 3-16.2/397) par  zemes nomas līguma 8-2.1/144 pagarināšanu, kas noslēgts 

2013.gada 4.novembrī par zemes gabala daļas  Ezera ielā 11, Liepupē iznomāšanu, līguma termiņš 

beidzies 2017.gada 30.aprīlī. 

Zemes gabals Liepupē, Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (1,6834 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, 

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

atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 

22.§). 

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

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

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Iznomāt [..],  personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0396 222 kv.m platībā (teritorija Nr.33), bez apbūves tiesībām, 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1. 

1.1. Nosakot, ka zemes nomas maksa maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme 

tika lietota, tas ir no 2017.gada 1.februāra un  zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) 

gadi.  
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2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0396 140 kv.m platībā (teritorija Nr.32), bez apbūves tiesībām, 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1. 

2.1. Nosakot, ka zemes nomas maksa maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme 

tika lietota, tas ir no 2017.gada 1.jūnija un  zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) 

gadi. 

3. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0396 28 kv.m platībā (pielikumā Nr.3 iezīmētā teritorija 28 kv.m 

platībā), bez apbūves tiesībām. 

3.1 .Nosakot, ka zemes nomas maksa maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme tika 

lietota, tas ir no 2017.gada 1.jūnija un  zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) gadi. 

4. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liepupē, Ezera ielā 11, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0494 641kv.m platībā (teritorija Nr.19), bez apbūves tiesībām, 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.2. 

4.1. Nosakot, ka zemes nomas maksa maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme 

tika lietota, tas ir no 2017.gada 1.aprīļa un  zemes nomas līguma termiņu 7 (septiņi) 

gadi. 

5. Iznomāt [..], personas kods [..] daļu no zemes gabala Liepupē, Ezera ielā 11, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0494 1055kv.m platībā (teritorija Nr.38), bez apbūves tiesībām, 

saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.2. 

5.1. Nosakot, ka zemes nomas maksa maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme 

tika lietota, tas ir no 2017.gada 1.maija un  zemes nomas līguma termiņu 2 (divi) gadi. 

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

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

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

kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas 

iznomāti ar izmantošanas mērķi – sakņu dārzi.  

7. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

8. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.253. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par pašvaldības zemes nomas līguma Salas ielā 19, Salacgrīvā pārjaunošanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] iesniegums 

(reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 26.maijā, reģ. Nr. 7-14.1/58) par 2013.gada 

3.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/321 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi, kā 

iznomātāju un [..], personas kods [..] kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldībai piederošā zemes 

gabala daļai Salas ielā 19, Salacgrīvā, pārjaunojot to ar [..], personas kods [..]. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2013.gada 3.decembra zemes nomas līguma Nr. 

8-2.1/321 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabala Salacgrīvā, Salas ielā 19, kadastra Nr. 6615 
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004 0244 (368 kv.m  platībā, teritorija Nr. 11) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..], 

personas kods [..]. 

 

Lēmums Nr.254. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekrītoša apbūvēta zemes gabala “Rozes” Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 2.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..] iesniegums (reģistrēts 2017.gada 2.jūnijā ar reģ. Nr.3-16.1/394), ar lūgumu iznomāt 

pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Liepupes pagastā “Rozes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0055 (1,4691 ha platībā). 

Zemes gabals “Rozes”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0055 (1,4691 ha platībā) ar 

2015.gada 24.aprīļa Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/77 punktu Nr. 2 ir noteikts kā  

Salacgrīvas novada domei piekritīgs. 

Uz zemes gabala ar kadastra apz. 6660 009 0055 atrodas Kārlim Spriņģim piederoša būve – 

dzīvojamā māja ar kadastra apz. 6660 009 0055 001, saskaņā ar 2017.gada 3.februāra pirkuma 

līgumu (reģistrēta Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000562179, kadastra Nr. 

6660 509  0018). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 4.punktu, zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas 

zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.¹ panta pirmo daļu, zemes nomas līguma termiņš nosakāms ne ilgāk par 30 gadiem, ja citos 

likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi. 

Pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala nomas maksu regulē Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kur 7. punkts 

nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 7.1 punkts, kurā teikts, ka nomnieks papildus nomas maksai 

maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus; 7.2. punkts, kurā teikts, apbūvēta zemesgabala 

minimālā nomas maksa ir 28,00 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā 

nomas maksa ir mazāka nekā 28,00 euro gadā.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2., 7.1 un 7.2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 

12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Liepupes pagastā “Rozes”, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0055 (1,4691 ha platībā), nosakot: 

1.1. zemes lietošanas mērķi - esošās būves uzturēšana; 

1.2.nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

      28,00 EUR gadā; 

1.3. zemes nomas līgumu darbības termiņu 30 gadi; 

1.4.papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās 
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      vērtības nodokli. 

 

Lēmums Nr.255. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

39. § 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā iznomāšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

  Salacgrīvas novada domē 2017.gada 29.maijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] 

iesniegums reģ. Nr. 3-16.2/377 ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes gabala, kas ieskaitīts rezerves 

zemes fondā “Apsītes” ar zemes vienības kadastra apz. 6660 005 0070 (17,12ha platībā). 

  Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs 

ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, 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 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liepupes 

pagastā “Apsītes” ar zemes vienības kadastra apz. 6660 005 0070 (17,12ha platībā), 

pielikums Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība. 

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. 

4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.256. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

40. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Tērces ielā 22, Salacgrīvā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

(ziņo G.Paegle) 

 

Zemes gabals Tērces ielā 22, kadastra Nr. 6615 002 0091  (2,71 ha platībā), ir Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000211305. 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 27.jūnijā saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..], 2017.gada 27.jūnija  iesniegums (reģ. Nr. 7-14.2/67), ar lūgumu nomāt daļu zemes 

gabala Tērces ielā 22, teritorija Nr.24, ar kopējo platību 714 kv.m. 

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

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

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un 
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Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu zemes gabala Tērces ielā 22 ar kopējo platību 714 

kv.m, teritorija Nr.24, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

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

novadā” noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņiem. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 10 gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.257. Pielikums uz 1 lp. iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās I.Balode, D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās K.Ķemers) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2017.gada 6.jūlija 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/222), pamatojoties uz 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus 

Salacgrīvas novada 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas 

plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§): 

 

1. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmuma Nr.263 pielikuma “Darba 

uzdevums Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029. gadam izstrādei” 3. sadaļu 

“3. Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks”.  

 

2. Noteikt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029. gadam izstrādes gala termiņu 

ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30. septembrim. 

 

3. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmuma Nr.263 2.punktu. 

 

4. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas par “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-

2029. gadam” Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt 

“Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafika” saskaņošanu Salacgrīvas novada domē. 

 

Lēmums Nr.258. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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42. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu 

 SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

(ziņo K.Krūmiņš) 

 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 40.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2017.gada 14.jūnija 

sertificēta tirgus vērtētāja atzinumu LR Uzņēmu reģistram par mantisko ieguldījumu pamatkapitālā 

un slēdzienu par zemes gabalu tirgus vērtību, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  kā mantisko 

ieguldījumu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 

1.1. zemes gabalu Raiņa iela 5, Ainaži, kadastra Nr. 6605  004 0026, 3407 kv.m platībā, 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000486044, EUR 220 vērtībā, kas noteikta atbilstoši 

mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines novērtējumam, 

palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 220; 

1.2. zemes gabalu Rīgas iela 2C, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 007 

0381, 1876kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000205744, EUR 130 

vērtībā, kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 130; 

1.3. zemes gabalu “Dūņas”, Korģene, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672  005  0159, 

2192 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000466115, EUR 100 vērtībā, kas 

noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 100;  

1.4. zemes gabalu Sēņu iela 16, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 007 

0395, 11074kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000416422,                EUR 

7900 vērtībā, kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma 

vērtētājas Ilzes Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības 

ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par 

EUR 7900; 

1.5. zemes gabalu Dārza iela 8, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672  007  

0506, 902kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma N. 100000416455, EUR 380 vērtībā, 

kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 380; 

1.6. zemes gabalu Dzirnavu iela 8 (nosaukums “Līcīši”), Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 

008 0157, 9600 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000460048,       EUR 

440 vērtībā, kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 440; 

1.7. zemes gabalu “Lāsītes”, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 009 0475, 1514 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000496452, EUR 130 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 
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novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 130; 

1.8. zemes gabalu Sila iela 7, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 003 0069, 1643 kv.m platībā, 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000064211, EUR 140 vērtībā, kas noteikta atbilstoši 

mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines novērtējumam, 

palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 140; 

1.9. zemes gabalu Lielā Zītaru iela 6, Korģene, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672  005  

0161, 1493 kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000247851, EUR 110 

vērtībā, kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 110; 

1.10. zemes gabalu Parka iela 12B, Ainaži, kadastra Nr. 6605  002  0082, 916 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000486041, EUR 1100 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 1100; 

1.11. zemes gabalu Krišjāņa Barona iela 6B, Ainaži, kadastra Nr.6605 004 0060, 308 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000565479, EUR 980 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 980; 

1.12. zemes gabalu Baznīcas iela 2D, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 004 0253, 90 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000558951, EUR 10 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 10; 

1.13. zemes gabalu Pērnavas iela 60B, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 010 0120, 223 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 869, EUR 360 vērtībā, kas noteikta atbilstoši 

mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines novērtējumam, 

palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 360; 

1.14. zemes gabalu “Lejupes”, Salacgrīvas pagasts, kadastra Nr. 6672 004 0328, 532 kv.m 

platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000454673, EUR 40 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 40; 

1.15. zemes gabalu Upes iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 003 0395, 6389 

kv.m platībā, zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000443029, EUR 500 vērtībā, kas 

noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

novērtējumam, palielinot Salacgrīvas novada pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā par EUR 500. 

2. Lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi tiek ieguldīti pamatkapitālā ar mērķi 

nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, t.i., lai tiktu nodrošināta 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pašvaldības funkcija -  

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija) un tiktu 

sniegti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot 

pašvaldības funkciju izpildi. 

4. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam 

Krūmiņam veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.   
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5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam 

Krūmiņam pēc lēmuma 1.punktā noteiktā pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanas LR 

Uzņēmumu reģistrā, viena mēneša laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus nekustamo 

īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz  sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas 

ūdens” vārda. 

6. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu īpašuma tiesību reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” vārda sedz 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.259. Atzinumi par mantisko ieguldījumu pamatkapitālā uz 15 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

43. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.18 

“Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā 

SIA „Salacgrīvas ūdens” 

(ziņo K.Krūmiņš) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 16.jūnijā Valsts zemes dienesta NĪ VKIS reģistrētiem zemes 

robežu plāniem pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Krišjāņa Barona ielā 4D, Ainažos un 

“Lagūnas 1”, Salacgrīvas pagastā, ņemot vērā 2017.gada 12.jūlija Attīstības un  Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Izteikt  2012.gada 25.janvāra lēmuma Nr.18 “Par Salacgrīvas novada domei piederošo un 

piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā SIA „Salacgrīvas ūdens” nodošanu SIA 

„Salacgrīvas ūdens” valdījumā” pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Veikt nepieciešamos grozījumus 2012.gada 31.janvāra līgumā Nr. 3-25.3/68 “Par 

nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā”, kas noslēgts ar SIA “Salacgrīvas ūdens”. 

 

Lēmums Nr.260. Pielikums uz 1 lp. un atzinumi par mantisko ieguldījumu pamatkapitālā uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 

Par grozījumu 2012.gada 30.janvāra līgumā Nr. 3-25.3/67  

par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu 

(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās J.Lipsbergs, A.Jankovska, D.Straubergs, J.Cīrulis; 

 izsakās K.Krūmiņš) 

 

Deputāti vienojoties uzdod SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim K.Krūmiņam uz nākošo 

domes sēdi sagatavot informāciju par projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”. 

 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Salacgrīvas ūdens” 04.07.2017. vēstuli Nr.2-

2/46 „Par grozījumiem līgumā”, kurā SIA „Salacgrīvas ūdens” sakarā ar projekta 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” realizācijas nosacījumu 
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izpildi, lūdz veikt grozījumus Līguma Nr.3-29.3/67 “Par ūdenssaimniecības sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanu” (no 30.01.2012.) 3.punktā, t.i., pagarināt 3.punktā minēto līguma darbības 

termiņu līdz 2027.gada 1.septembrim. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, un to, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu 

Salacgrīvas novada dome ir nodibinājusi pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„Salacgrīvas ūdens”, kuras dibināšanas mērķis ir nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2012.gada 

30.janvāra Līgumā Nr. 3-25.3/67 “Par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu” 

(turpmāk tekstā – Līgums), kas noslēgts starp SIA „Salacgrīvas ūdens” un Salacgrīvas novada 

domi:  

 

Pagarināt Līguma darbības termiņu līdz 2027.gada 1.septembrim un izteikt Līguma 3.punktu 

šādā redakcijā:  

“3. Līguma darbības termiņš 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2027.gada 

1.septembrim.” 

 

Lēmums Nr.261. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Ostas ielā 4, Salacgrīvā 

(ziņo I.Īstenais, D.Lejniece; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās I.Īstenais) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas ostas pārvaldes (nodokļu maksātāja kods 

90000462446, juridiskā adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē 30.06.2017. ar reģ. Nr. 3-18/217) par apbūves tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

gabala 1500 kv.m. platībā Salacgrīvā, Ostas ielā 4 ar kadastra apz. 6615 001 0073, jahtotāju servisa 

ēkas būvniecībai. 

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

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

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par 

Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts sabiedriskai apbūvei. 

Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka būvatļauju izdod, ja  

būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad 

būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa 

normatīvie akti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 3.1.apakšpunkts paredz, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, 

ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai 

lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.  

Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot 

apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības 

termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās 

maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic 
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naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības 

ierakstīšanas zemes grāmatās.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas ostas pārvaldei jahtotāju servisa ēkas būvniecībai 

nepieciešams noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta 

reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu 

apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā. 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta 

2.punktu,  Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, un ņemot vērā 

2017.gada 6.jūlija Nr.0607/001 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines iesniegto 

novērtējumu tirgus nomas maksas noteikšanu daļai zemes gabala 1500 kv.m platībā  (reģistrēts 

2017.gada 7.jūlijā Nekustamā īpašuma nodaļā ar Nr. 7-14.1/72), 2017.gada 12.jūlija Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

1. Piešķirt apbūves tiesības Salacgrīvas ostas pārvaldei (nodokļu maksātāja kods 

90000462446, juridiskā adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) uz 30 (trīsdesmit) gadiem 

jahtotāju servisa ēkas būvniecībai uz zemes gabala daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā, 

kadastra apz. 6615 001 0073, 1500 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto 

teritoriju. 

2. Zemes gabals tiek nodots ar apbūves tiesībām – jahtotāju servisa ēkas būvniecībai. 

3. Noteikt maksu par apbūves tiesību 91,20 euro gadā.. 

4. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem veikt zemes vienības daļas kadastrālo 

uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

6. Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas 

veikšanas un reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

7. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

8. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2016.gada 23.decembra zemes nomas līgumu Nr. 

8-2.1/2. 

 

Lēmums Nr.262. Pielikumi uz 4 lp., iesniegums uz 1 lp. un sertificētas nekustamā īpašuma 

vērtētājas Ilzes Apeines 2017.gada 6.jūlija izziņa Nr.0607/01 par tirgus nomas maksas noteikšanu 

uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

46. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Jaunieši 3”- 4,  Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] iesniegums, kas 

reģistrēts 2017.gada 29.maijā, Nr. 3-16.1/375) ar lūgumu 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līgumu 

Nr. 8-2.6/70 par pašvaldības dzīvokļa „Jaunieši 3”- 4,  Liepupes pagastā pārslēgt  uz viņa vārda. 

Dzīvokļa īres līgums bijis noslēgts ar [..]. 

[..], personas kods [..], ir deklarējies un dzīvo šajā adresē. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka 

„īrnieka nāves gadījumā ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir 

tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, un pamatojoties uz 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas 
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novada domes lēmumu Nr. 448, punktu 1.2., ņemot vērā 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 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 uz dzīvokli „Jaunieši 3”- 4,  Liepupes pagastā (39,6kv.m platībā) [..], 

personas kods [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m mēnesī – 0,20 euro un līguma termiņu – uz 

nenoteiktu laiku. 

 

Lēmums Nr.263. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

47. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo G.Paegle, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] 2017.gada 4.jūlija 

iesniegums (reģ. Nr.7-14.1/70) par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma pagarināšanu. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2017.gada 4.jūlijā izsniegto izziņu Nr.3.3/204 [..] ģimenei 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss līdz 2017.gada 30.septembrim. 

2013.gada 11.jūnijā noslēgtais sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/103 (ar vienošanos Nr.6 

2017.gada 1.februārī Nr. 8-2.6/7 ) ir spēkā līdz 2017.gada 31.jūlijam. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā 

dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc 

līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli, saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 

12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā 

dzīvokļa [..] (46,5 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, 

ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli.   

2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 11.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/103 pagarināšanu līdz 2018.gada 31.janvārim. 
 

Lēmums Nr.264. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada 

4.jūlija izziņa Nr.3.3/204 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

48. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

 

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

2017.gada 10.jūlija iesniegums (reģ. Nr.7-14.1/73) par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma 

pagarināšanu. 
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Saskaņā ar Sociālā dienesta 2017.gada 16.maija izsniegto izziņu Nr.3.3/169 [..] ģimenei 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss līdz 2017.gada 31. jūlijam. 

2013.gada 31.maijā noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/102 (ar vienošanos 

2017.gada 1.februārī Nr. 8-2.6/9), ir spēkā līdz 2017.gada 31.jūlijam. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā 

dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc 

līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli, saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 

12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā 

dzīvokļa [..] (47,5 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, 

ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli.   

2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 31.maijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/102 pagarināšanu līdz 2018.gada 31.janvārim. 
 

Lēmums Nr.265. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta izziņa 

Nr.3.3/169 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

49. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Salacgrīvas novadā domē saņemts [..], personas kods [..], 2017.gada 21.jūnija iesniegums 

(reģistrēts ar reģ. Nr.3-16.2/428) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas likuma noteiktajā kārtībā, jo 

viņš 2017.gada 15.jūnijā atbrīvots no ieslodzījuma. 

Sociālais dienests 2017.gada 22.jūnijā sniedzis atzinumu Nr.1.-17/192 par personu un 

2017.gada 22.jūnijā parakstīts akts par pagaidu dzīvojamās telpas ierādīšanu [..]. 

Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], 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 

dzīves vietas, kā arī  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas 

5.punktu, kur noteikts, ka ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām nodrošināmas personas, kuras ir 

maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms 

notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā 

noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] (28,2 kv.m platībā). 
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2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

4. Noteikts, 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 2017.gada 18.augustā. 

5. Noteikt atbildīgo par līguma nosacījumiem un īres termiņa ievērošanu Sociālo darbinieci 

Līviju Bērziņu. 

 

Lēmums Nr.266. Iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada 

22.jūnija atzinums Nr.1.17/192 un 1 lp. un 2017.gada 22.jūnija akta par pagaidu dzīvojamās telpas 

ierādīšanu kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

50. § 

Par piespiedu naudas uzlikšanu 

(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis) 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016. gada 2.jūnijā atkārtoti apsekoja 

nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], ietilpstošās ēkas 

un ar to saistīto nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], un tika konstatēts, ka minētās ēkas un būves 

ir nonākušas tādā stāvoklī, ka tās ir bīstamas, vidi degradējošas un bojā ainavu. To kopējais 

stāvoklis, būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst 

Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka ēku fasādes 

ir nodrupušas, sienās ir plaisas, logu un durvju ailas vietām tukšas, vietām logi izsisti vai aizdarīti ar 

materiāliem, kas nav piemēroti fasāžu apdarei. Ēkas nav nodrošinātas pret nepiederošu personu 

iekļūšanu tajā un demolēšanu, tāpēc ir atzīstamas par bīstamām, un ēku konservācijas veids ir 

neatbilstošs pilsētvides prasībām un bojā pilsētvides ainavu.  

Apsekošanas rezultāti tika apkopoti Būvvaldes 2016. gada 6.jūnija atzinumā Nr.13-13-7 par 

būves pārbaudi (turpmāk – Atzinums Nr. 13-13-7). 

Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-7 nekustamo īpašumu īpašniekiem – zemes īpašniekam  [..] 

un ēku īpašniekam [..]  bija uzdots sakārtot teritoriju un būves, lai novērstu ēku un būvju bīstamību 

un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, sakārtot ēku fasādes un konstrukcijas, aizvākt būvgružus, sakopt 

apkārtni līdz 2016.gada 18.jūlijam atbilstoši Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būves 

būtiskajām prasībām, nodrošināt objektu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. 

Būvvalde, izskatījusi 2016. gada 6.jūnija Atzinumu Nr. 13-13-7 pieņēma 2016. gada 6.jūnija 

lēmumu Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju 

sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 13-12.1-38). 

Zemes īpašnieks [..] 2015.gada 26.jūlija iesniegumā (reģ. Nr. 3-16.2/560) un 2015.gada 

24.augusta iesniegumā (reģ. Nr. 3-16.2/574) informēja Salacgrīvas novada domi par to, ka saskaņā 

ar 2012.gada 1.marta zemes nomas līgumu starp viņu un nomnieku [..] ēku uzturēšana kārtībā ir 

nomnieka pienākums. 

2017.gada 17.maijā Būvvalde, atkārtoti apsekojot nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, 

Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], ietilpstošās ēkas un ar to saistīto nekustamajā īpašumā 

Rīgas iela 22, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], konstatēja, ka [..] nav pildījis Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-7 un Būvvaldes 

Lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteiktos uzdevumus. Apsekošanas rezultāti ir apkopoti Būvvaldes 2017. 

gada 17.maija Atzinumā Nr. 13-13-4 par būves pārbaudi. 
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2017. gada 17. decembrī Būvvalde nosūtīja ēku īpašniekam [..]  adresētu Brīdinājumu par 

administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-85 (turpmāk – Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-85). 

Līdz Būvvaldes Atzinumā Nr. 13-13-7 un Lēmumā Nr. 13-12.1-38 noteiktajam termiņam 

2016. gada 18.jūlijam, līdz atkārtotās apsekošanas brīdim  2017. gada 17.maijam, kā arī līdz 

dotajam brīdim [..]  nav iesniegusi Būvvaldē ēku konservācijas vai nojaukšanas projektu atbilstoši 

būvniecības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nav iesniegusi saskaņošanai veicamo darbu 

sarakstu un laika grafiku attiecībā uz ēku sakārtošanu. 

Latvijas Republikas 2013.gada 9.jūlija likuma “Būvniecības likums” (turpmāk – 

Būvniecības likums) 21.panta devītā daļa nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši 

pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta ceturto daļu būves 

īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 

9.panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158.punkts nosaka, ka  būve ir jāsakārto, jāveic tās 

konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 

likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis 

vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir 

vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu 

un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-7, Lēmums Nr. 13-12.1-38 un Brīdinājums Nr. 13-15.1.1-85  

ir nosūtīti [..]  pa pastu ierakstītos pasta sūtījumos. 

[..]  nav pildījis ar Būvvaldes Atzinumu Nr. Nr.13-13-7 un Būvvaldes Lēmumu Nr. 13-12.1-

38 uzliktos pienākumus labprātīgi, nekustamajā īpašumā ietilpstošās būves nav sakārtotas vai 

nojauktas, un tas ir fiksēts Būvvaldes 2017. gada 17.maija Atzinumā Nr.13-13-4 par būves 

pārbaudi. 

Būvvaldes Atzinums Nr. 13-13-7 ir stājies spēkā, nav apstrīdēts un kļuvis neapstrīdams. 

Būvvaldes Lēmums Nr. 13-12.1-38 ir stājies spēkā, nav izpildīts labprātīgi, un izpildes termiņš ir 

pagājis. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta trešās daļas nosacījumiem dokuments, kas paziņots 

kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Būvvaldes Lēmums Nr. 13-12.1-38 nosūtīts [..]  ierakstītā pasta sūtījumā uz juridisko adresi 2016. 

gada 8.jūnijā, attiecīgi administratīvais akts ir stājies spēkā 2016. gada 17.jūnijā. 

2017.gada 18.maijā ierakstītā pasta sūtījumā Būvvalde nosūtīja [..]  Brīdinājumu Nr. 13-

15.1.1-85 par administratīvā akta piespiedu izpildi uz [..]  juridisko adresi. Brīdinājums stājies spēkā 

2017. gada 26.maijā  un nav apstrīdēts. Ar Brīdinājumu Nr. 13-15.1.1-85 Būvvalde aicināja 

nekavējoties uzsākt Atzinuma Nr. 13-13-13 un Lēmuma Nr. 13-12.1-57 prasību izpildi labprātīgi un 

pilnā apjomā. Būvvalde ir informējusi, ka ja Brīdinājums būs kļuvis neapstrīdams (līdz 

apstrīdēšanas termiņa beigām netiks apstrīdēts) un netiks veikta Atzinuma Nr. 13-13-7 un Lēmuma 

Nr.13-12.1-38 prasību izpilde pilnā apjomā, Salacgrīvas novada dome kā izpildiestāde uzsāks 

piespiedu izpildi, kā izpildes līdzekli izvēloties piespiedu naudu, un piespiedu izpilde tiks veikta uz 

īpašnieka rēķina. 

[..] savā 2017.gada 15.jūnija vēstulē, kas ir saņemta Būvvaldē 2017.gada 19.jūnijā un 

reģistrēta ar Nr. 13-14.1.1/103, informē par Brīdinājuma Nr. 13-15.1.1-85 saņemšanu, paveiktajiem 

un plānotajiem darbiem.  

Administratīvā procesa likuma 370. pants nosaka, ka minimālā piespiedu nauda ir EUR 50 

(piecdesmit euro), bet maksimālā piespiedu nauda fiziskajai persona ir EUR 5000 (pieci tūkstoši 

euro), bet juridiskajai personai ir EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro). Piespiedu naudu var uzlikt 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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atkārtoti, līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā 

septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis 

noteiktās prasības. Izvēlētā piespiedu izpildes līdzekļa maiņas gadījumā adresātam nosūta atkārtotu 

brīdinājumu. 

Šis lēmums uzskatāms par Administratīvā procesa likumā paredzēto izpildrīkojumu par 

piespiedu naudas noteikšanu (Administratīvā procesa likuma 370. panta ceturtā daļa). 

Izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Izpildrīkojuma darbība attiecas uz  Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2016. gada 6.jūnija Lēmumu Nr. 13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”. Ar šo Izpildrīkojumu SIA “EMKJ” 

tiek noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā. Nosakot piespiedu naudas 

apmēru, ir ņemts vērā samērīguma apsvērumi, ēku atrašanās Salacgrīvas pilsētas centrā un to, ka 

ēkas ir bīstamas un būtiski bojā pilsētvides ainavu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370. panta 

pirmo, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar 2017. gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 17.maija brīdinājumu par 

administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 13-15.1.1-85.  

2. [..] uzlikt piespiedu naudu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2016. gada 6.jūnija Lēmuma Nr.13-12.1-38 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” labprātīgu neizpildi, 

piedziņu vēršot uz [..] naudas līdzekļiem un kustamo un nekustamo mantu.  Piespiedu 

naudas samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā 

adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) pamatbudžeta kontā Nr. 

LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka” līdz 2017.gada 20.augustam.  

3. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot atkārtotus 

izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu līdz Lēmuma 13-12.1-38 un Atzinuma Nr. 

13-13-7  prasību pilnīgai izpildei. 

 

Izpildrīkojums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 

sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.) 

Sūdzību par izpildrīkojumu par piespiedu naudu šā Administratīvā procesa likuma 363. pantā 

noteiktajā kārtībā var iesniegt, lai lūgtu samazināt piespiedu naudas apmēru vai tad, ja 

administratīvais akts jau ir izpildīts labprātīgi. Sūdzību var iesniegt septiņu dienu laikā no dienas, 

kad izpilddrīkojums stājies spēkā.  Sūdzību iesniedz Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses 

(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.267. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 6.jūnija 

atzinuma Nr.13-13-7 par būves pārbaudi kopija uz 13 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 

6.jūnija lēmuma Nr.13-12.1-38 par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju 

sakārtošanu vai nojaukšanu kopija uz 3 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2017.gada 17.maija 

brīdinājuma Nr.13-15.1.1-85 par administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 1 lp. un [..] 

2017.gada 15.jūnija vēstule Nr.17-1506 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=55567#p363
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51. § 

Par Salacgrīvas pilsētas Viļņu, Vidzemes un Pērnavas ielas atjaunošanu 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 39.punktu 

un uz to, ka pašvaldībai piederošās Vidzemes Viļņu un Pērnavas ielas ir avārijas stāvoklī un šo ielu 

posmos nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, saskaņā ar 

2017.gada 12.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iesniegt LR Satiksmes ministrijā iesniegumu “Salacgrīvas pilsētas Viļņu, Vidzemes un Pērnavas 

ielas 2,196 km kopgarumā (neieskaitot tiltu pār Salacu), kas ir iekļauts valsts galvenā autoceļa 

A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) maršrutā no 87,072km - 89,449km 

rekonstrukcija” tranzīta ielas rekonstrukcijai un projektēšanai. 

2. Kopējās provizoriskās izmaksas EUR 2 800 000 (divi miljoni astoņi simti tūkstoši euro), no 

tiem pašvaldības finansējums 20% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 560 000 (pieci simti 

sešdesmit tūkstoši euro). 

3. Par projekta īstenošanu atbildīgo personu noteikt ceļu un apsaimniekojamās teritorijas 

speciālistu Edžu Jirgensonu. 

 

Lēmums Nr.268.  

 

 

52. § 

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

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā 

(ziņo J.Cīrulis, A.Ilgavīzis) 

 

Izskatījusi SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, mērnieka Raimonda 

Kokina, sertifikāts Nr. AA 000000036, 2017. gada 8.jūnija iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas 

novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017. gada 22.jūnijā un reģistrēts ar Nr. 3-16.2/401 par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā 

Mehanizācijas iela 4, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0398, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0398, konstatē, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts 

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

plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajiem, bijušās Liepupes pagasta 2008. 

gada 10. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, un Salacgrīvas novada domes 2014. gada 17. septembra lēmuma Nr. 341 protokols Nr. 

9; 22.§ nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamajā īpašumā Mehanizācijas iela 4, Liepupe, 

Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0398, ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  6660 009 0398 sadalīšana divās zemes vienībās un uz zemes vienību 

attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir sasniegts, zemes gabala sadalīšana ir veikta atbilstoši 

Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Visām no jauna izveidotajām 

zemes vienībām ir paredzēta piekļuve. 
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Zemes ierīcības projektā ir paredzēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6660 009 

0398 tiek sadalīta divās projektējamās zemes vienībās 0,2924 ha un 0,3271 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), no atdalītās zemes vienības un uz tās esošām ēkām veidojot 

jaunu nekustamo īpašumu. 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (stājās spēkā 2016. gada 5. augustā) 50. punkts nosaka, ka ja vietējā pašvaldība 

ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zemes 

ierīkotājs projekta izstrādi var pabeigt atbilstoši šiem vai Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa 

noteikumiem Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar 

Zemes ierīcības likumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  11. punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9. panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Apstiprināt SIA “Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr. 44103034016, mērnieka Raimonda 

Kokina, sertifikāts Nr. AA 000000036, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajā 

īpašumā Mehanizācijas iela 4, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 

009 0398 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0398 (zemes dalījuma shēma - 

pielikumā Nr.1). 

2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā minētajam zemes ierīcības projektam, no nekustamajā īpašumā 

Mehanizācijas iela 4, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6660 009 0398, 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0398 un kopējo platību 0,6195 

ha atļaut atdalīt zemes vienību 0,2924 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc 

uzmērīšanas), veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,3271 ha platībā 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.2) zemei un 

ēkai saglabāt nosaukumu un adresi Mehanizācijas iela 4, Liepupe, Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) 0,3271 ha platībā. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,2924 ha platībā 

(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība attēlota ar kārtas Nr.1) zemei un 

ēkām mainīt nosaukumu un adresi no “Mehanizācijas iela 4, Liepupe, Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov.” uz “Mehanizācijas iela 4A, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.”, kā 

arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve (NĪLM kods 1001) 0,2924 platībā. 

 

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

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.269. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un SIA “LIMBAŽU 

MĒRNIECĪBAS BIROJS” 2017.gada 8.jūnija iesnieguma Nr.3-04/20-2017 un tam pievienotās 

zemes ierīcības projekta lietas noraksti uz 17 lp. pievienoti protokolam. 

http://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
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53. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

(ziņo I.Jēkabsone) 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], p.k. [..], 2017.gada 24.maija iesniegumu, kas 

saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 24.maijā un reģistrēts ar 

Nr.13-16.2/367, konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošas ēkas 

(turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..], p.k. [..]. 

No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  [..] un kopējo platību 27,28 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 8,5 ha 

platībā atbilstoši klāt pievienotajai shēmai. 

Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

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

pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānu”, paredzētā atļautā izmantošana daļēji ir lauksaimnieciskā teritorija, kur no jauna veidojamas 

zemes vienības minimālā platība ir noteikta 0,5 ha, un daļēji mežu teritorija. 

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

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

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

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

nav noteikta lielāka minimālā platība, bet šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas 

nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai. 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst 

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

situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  

“Zemes ierīcības likums” 8. pantu un Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11., 12. un 13. punktiem, saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

2. Piekrist no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 27,28 ha atdalīt 

zemes vienību 8,5 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 

jaunizveidotās zemes vienības. 
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3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jauna nekustamā īpašuma 

izveide no jaunizveidotās zemes vienības, un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas 

plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 

konkretizēšana, nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 4. punktu. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1.Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2.Ar zemes gabala īpašnieku. 

 5.1.3.Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 

prasībām.  

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.270. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei 

īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi kopīpašnieku [..], p.k. [..], un [..], p.k. [..], pilnvarotās 

personas [..], p.k. [..], un kopīpašnieka un kopīpašnieces [..], p.k. [..], pilnvarotās personas [..], p.k. 

[..],  2017.gada 25.maija iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 12.jūnijā 

un reģistrēts ar Nr.13-14.1.1/101 (turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamais īpašums 

[..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums ir [..] kopīpašums. Nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieku pilnvaras 

un rakstiska piekrišana sadalei ir pievienota Iesniegumam. 

No nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību 18,6723 ha platībā, no 

atdalītās zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 

2008.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas 

plānojums”, noteiktā atļautā izmantošana ir daļēji mežu teritorija, daļēji lauksaimniecības un lauku 

apbūves teritorija, daļēji savrupmāju apbūves teritorija, kur no jauna veidojamas zemes vienības 

minimālā platība ir noteikta lauku apvidū 2,0 ha, ciema robežās 2500 m2.  

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

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

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2,0 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes 

pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā 
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nav noteikta lielāka minimālā platība, bet šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas 

nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] vienlaicīgi atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjoslas teritorijā, uz kuru attiecas Aizsargjoslu likuma 36.pantā noteikto 

aprobežojumi. Aizsargjoslu likuma 36. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka, sadalot zemes 

gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par 3,0 ha, izņemot 

gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras vai 

inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. 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. 

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

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 2006. gada 14. septembra likuma  “Zemes 

ierīcības likuma” 8. pantu un LR Ministru Kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk - Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi) 11., 12. un 13.punktiem, saskaņā ar 2017.gada 12.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Noteikt, ka, lai no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha atdalītu zemes vienību 18,6723 ha 

platībā atbilstoši klātpievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), ir  nepieciešams izstrādāt 

zemes ierīcības projektu.  

2. Atļaut atdalīt no nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platību 19,5 ha, zemes vienību 18,6723 ha platībā, 

no jaunizveidotās zemes vienības izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta mērķi: nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadale, jauna nekustamā īpašuma 

izveidošana, un uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana, 

nodrošinot piekļuves iespējas visām projektētajām zemes vienībām. 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt elektroniskā formā saskaņā ar Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumu 3.punktu. 

5. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ir sekojoši 

nosacījumi: 

 5.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar: 

 5.1.1.Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas 

atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā. 

 5.1.2.Ar zemes gabalu kopīpašniekiem. 

 5.1.3.Citām institūcijām atbilstoši Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 

prasībām.  

 5.1.4.Salacgrīvas novada domi. 

 5.2. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz zemes robežu vai 

zemes apgrūtinājumu plāna pamata. 

 5.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām 

zemes vienībām. 

 

Lēmums Nr.271. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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55. § 

Par [..] iesniegumu izskatīšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Melnalksnis, D.Straubergs; izsakās A.Ilgavīzis) 

 

1. Salacgrīvas novada domē 2017.gada 12.aprīlī saņemts (reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē ar reģ. Nr. 3-11/430) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārsūtītais  [..] 

(dzīvesvietas adrese: [..]), turpmāk tekstā – Iesniedzējs, 2017.gada 13.marta iesniegums “Par 

materiālās un morālās kompensācijas izmaksu atbilstoši likumam” (turpmāk – Iesniegums) un [..]  

iesniegums (saņemts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 18.maijā, reģistrēts ar reģ. Nr. 3-

16.2/347) “Papildinājums pie 2017.g.13.marta iesnieguma” (turpmāk – Iesnieguma papildinājumi), 

[..] iesniegums (saņemts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 10.jūnijā, reģistrēts ar reģ. Nr. 3-

16.2/461) “13.03.2017. G. iesnieguma anotācija” (turpmāk – Iesnieguma anotācija). No iesniegumu 

satura izriet, ka, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likumu, Iesniedzējs vēlas saņemt no Salacgrīvas novada pašvaldības zaudējumu atlīdzinājumu. 

 2. Iesniegumā prasījumi ir sekojoši: norādīts, ka pašvaldība politiski krimināli sodāmā veidā 

ar krāpšanos, viltotu dokumentu izgatavošanu izkrāpusi Iesniedzējam vēsturisko mantojumu; par 

pašvaldības nelikumīgajām darbībām saistībā ar kūts atdalīšanu no nekustamā īpašuma [..] nav 

noteikts servitūts, kā divi īpašnieki reāli var piekļūt tiem piederošām zemēm; par pašvaldības 

nelikumīgajām darbībām saistībā ar pamatiedzīvotāju iznīcināšanu Liepupes pagastā Salacgrīvas 

novadā; par vēsturiskā mantojuma nekustamā īpašuma [..] izkrāpšanu; par konkrētām pašvaldības 

darbībām īpašuma [..] izkrāpšanā.  

 Iesnieguma arī norādīts, ka Salacgrīvas novada dome 2013.gada 20.martā domes lēmumu 

Nr. 127 ir pieņēmusi pretlikumīgi. 

 3. Ar Salacgrīvas novada domes 11.05.2017. vēstuli Nr. 3-16.2/259 Iesniedzējam tika lūgts 

precizēt iesniegto iesniegumu, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likumam.  

 Ar Salacgrīvas novada domes 14.06.2017. vēstuli Nr. 3-16.2/371, Salacgrīvas novada dome 

atkārtoti lūdza Iesniedzēju iesniegt iesniegumu atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 

zaudējumu atlīdzināšanas likumam un Administratīvā procesa likumam un norādīt faktus ar kādu 

administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību Liepupes pagasta padome un juridisko saistību 

pārņēmējs Salacgrīvas novada dome ir nodarījuši Iesniedzējam zaudējumus, kā arī norādīt 

zaudējumu apmēru.  

4. Iesnieguma papildinājumos Iesniedzējs prasa Salacgrīvas novada domei atlīdzināt morālo 

kaitējumu EUR 28457,44 un atlīdzināt EUR 7114,36 par no ēku kompleksa atgriezto kūti, jo 

uzskata, ka ar šo darbību nodarīts vidēji smags morāls kaitējums. Par pārējām pašvaldības 

organizētām darbībām Iesniedzējs Iesnieguma papildinājumos prasa Salacgrīvas novada domei 

atlīdzināt morālo kaitējumu EUR 4268,62. Iesnieguma papildinājumos Iesniedzējs lūdz salikt visus 

iesniegumā minētos morālos kaitējumus vienā sevišķi smagā kaitējumā un prasa Salacgrīvas novada 

domei atlīdzināt EUR 28457,44.   

5. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kas saistīta ar Iesniegumos 

norādītajiem faktiskajiem apstākļiem, tika konstatēts, ka saskaņā ar zemesgrāmatas datiem [..] 

Salacgrīvas novada Liepupes pagastā pieder nekustamai īpašums [..], kas sastāv no diviem 

zemesgabaliem 1,87 ha platībā, kadastra Nr.[..] (iegūts īpašumā ar 2001. gada 10. aprīļa pirkuma 

pārdevuma līgumu. Uz zemes gabala atrodas viena dzīvojamā māja un piecas saimniecības ēkas) un 

34,04 ha platībā, kadastra apzīmējums [..] (mantojamā [..] māju zeme).  

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmums Nr. 127 “Par adreses [..] piešķiršanu 

nekustamam īpašumam Liepupes pagastā” (Protokols Nr. 4; 23.§) normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā nav pārsūdzēts un ir stājies spēkā. Pārbaudot Iesniegumu daļā par 2013.gada 20.marta 

lēmumu Nr. 127, nav konstatēts tā apstrīdēšanas fakts likumā noteiktā kārtībā. Salacgrīvas novada 

dome norāda, ka attiecībā uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmuma Nr. 127 “Par 

adreses [..] piešķiršanu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā” apstrīdēšanu notecējis 
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Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmās un otrās daļas noteiktais administratīvā akta 

apstrīdēšanas termiņš. Iepriekš minētā lēmuma adresāts nav Iesniedzējs. 

Iesniegumā iesniedzējs vairākkārt norādījis uz viņa prāt pašvaldības veiktajām 

kriminālsodāmām darbībām. Neviens normatīvais akts, kurā ir minētas pašvaldības  pilnvaras, 

nedod Salacgrīvas novada domei pilnvaras veikt izmeklēšanas darbības, lai izvērtētu personu 

darbību, kurā, iespējams, ir saskatāmas noziedzīgo nodarījumu pazīmes (piemēram, dokumentu 

viltošana, krāpšana, dienesta pilnvaru pārsniegšana). Šie jautājumi ir tiesībsargājošo iestāžu un tiesu 

kompetencē. Ņemot vērā minēto, šajā prasījuma sadaļā norādāms, ka ja Iesniedzēja rīcībā ir fakti, 

kas varētu liecināt par konkrēto personu noziedzīgu rīcību, Iesniedzējam jāvēršas tiesībsargājošās 

iestādēs. 

6. Administratīvā procesa likuma 93.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka atlīdzinājumu var 

prasīt vienlaicīgi ar iesnieguma par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu 

iesniegšanu. Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 

16.jūlija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-525 8. un 9.punktam, Senāts atzinis, ka prasījums par 

atlīdzinājumu nav patstāvīgs prasījums, tas vienmēr ir pakārtots prasījumam par administratīvo aktu 

vai iestādes faktisko rīcību. (Cit. pēc Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama 2013.gada 

11.martā sprieduma lietā Nr. A420420712 (A01358-13/35) [9] punkta). Tātad Iesniegums, gan tā 

daļā par norādīto institūcijas faktisko rīcību, gan tā daļā par atlīdzinājumu Valsts pārvaldes iestāžu 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma kārtībā, ir izskatāms kopīgi, vienā administratīvā lietā 

iestādē. 

7. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 15.pantu, 

privātpersona iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu iesniedz tai iestādei, kas nodarījusi 

zaudējumu. Salacgrīvas novada dome ir Liepupes pagasta padomes saistību pārņēmēja. Iesniegumā, 

kā Iesniedzēja zaudējumos vainojamā institūcija norādīta Salacgrīvas novada dome un Liepupes 

pagasta padome. Tātad Salacgrīvas novada dome ir Iesnieguma pieņemšanai piekritīgā iestāde. 

8. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 18.panta pirmā daļa, 

nosakot kārtību, kādā izskatāms iesniegums par tiešās pārvaldes iestādes nodarīta zaudējuma 

atlīdzinājumu, paredz, ka tiešās pārvaldes iestāde, kas saņem privātpersonas iesniegumu par 

zaudējuma atlīdzinājumu, nekavējoties pārsūta to augstākai iestādei vai citai normatīvajos aktos 

noteiktajai iestādei (lēmējiestādei). Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets un 

normatīvajos aktos nav noteikta cita iestāde, iesniegumu izskata attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde. 

Tātad Salacgrīvas novada dome ir Iesnieguma, tā daļā par zaudējuma atlīdzinājumu, izskatīšanas 

lēmējiestāde. 

9. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu, iegūstot informāciju, 

iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa 

dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar liecinieku, ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida 

pierādījumu palīdzību. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa 

dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā 

procesa dalībniekiem.  

Tika izvērtēti Salacgrīvas novada domes rīcībā esošā līdzšinējā lietvedība un sarakste ar 

Iesniedzēju par [..] īpašumiem. [..] Liepupes pagasta padome 2005.gada 2.maijā nosūtīja vēstuli 

Nr.3-12.1/129 ar atbildi par [..] zemes lietojumu, kūts īpašuma piederību un kūlas dedzināšanu, 

2006.gada 6.februārī nosūtīja  vēstuli Nr.3-12/81 ar atbildi par Valsts Zemes dienesta Vidzemes 

reģionālo nodaļu, 2006.gada 3.maijā nosūtīja vēstuli Nr.3-12/234 ar atbildi par īpašumu [..], kūts 

atdalīšanu no ēku kompleksa un zemes izpirkšanu un 2006.gada 18.septembrī nosūtīja vēstuli Nr.3-

12/477 ar atbildi par [..] mantojamo zemi. [..] Salacgrīvas novada dome 2012.gada 19.decembrī 

nosūtīja vēstuli Nr.3-16.2/977 “Par ceļa uzturēšanu” ar atbildi par ceļu uz [..] mājām. 

10.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo un otro daļu, ja administratīvā 

lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu 

viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā 

daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem 

mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Tādu pat kārtību paredz 

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sestā daļa. 
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Tā, ar Salacgrīvas novada domes 11.05.2017. vēstuli Nr. 3-16.2/259 un 14.06.2017. vēstuli 

Nr. 3-16.2/371Iesniedzējam tika lūgts precizēt iesniegto iesniegumu, atbilstoši Valsts pārvaldes 

iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam.  

11. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde 

noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Tā, Salacgrīvas 

novada domes finanšu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdē, saskaņā ar tās protokola 1.punktu „Par 

[..] iesniegumu izskatīšanu” uzklausīts Iesniedzēja viedoklis. Iesniedzējs komitejas sēdē savu 

viedokli sniedza saskaņā ar tā sagatavoto un deputātiem izsniegto dokumentu apkopojumu par lietas 

apstākļiem.  

12.Sastādot šo lēmumu, Salacgrīvas novada dome ievēro Administratīvā procesa likuma 

65.panta ceturto daļu, proti, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo 

aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais 

akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir 

izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos 

ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmo daļu, tās 1-4.punktu iestāde lemj 1) par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi; 2) par administratīvā 

akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; 3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, 

vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa 

dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses; 4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka 

privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

Ievērojot Administratīvā procesa likuma 66.panta otrās daļas prasības, pārbaudīts, ka izdodamajā 

aktā adresātam – Iesniedzējām, - noraidītās tiesības nav atzīstamas par cilvēktiesību ierobežojumu. 

13. Pierādīšanas pienākums iestādei, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 150.panta pirmo 

un otro daļu, izpaužas, ka iestādei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz savu iebildumu 

pamatojumu, un iestāde var atsaukties tikai uz tiem pamatojumiem, kuri minēti administratīvajā 

aktā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta trešo daļu, administratīvā akta faktu 

konstatējuma daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti secinājumi, un argumentus, uz kuru 

pamata pierādījumi noraidīti.  

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.pants nosaka, ka likuma 

mērķis ir nodrošināt privātpersonai Satversmē un Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības 

uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, arī morālo 

kaitējumu, kas tai nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes, prettiesisku administratīvo aktu vai 

prettiesisku faktisko rīcību. Administratīvā procesa likuma 92.pants nosaka, ka ikviens ir tiesīgs 

prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo 

kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, personai rodas tiesības no pašvaldības prasīt atlīdzinājumu par mantisko 

zaudējumu vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas tai nodarīts ar valsts pārvaldes 

iestādes, prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību. Izvērtējot ar lietu saistītos 

apstākļus, kā arī Iesniedzēja iesniegumos norādītos apstākļus, nav konstatējams, ka Salacgrīvas 

novada pašvaldība ar prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību vai bezdarbību 

būtu nodarījusi Iesniedzējam zaudējumus.  

Salacgrīvas novada pašvaldības kompetencē nav veikt izmeklēšanas darbības, lai izvērtētu 

personu darbību, kurā, iespējams, ir saskatāmas noziedzīgo nodarījumu pazīmes. Nav atzīstami par 

pierādītiem un pamatotiem Iesniedzēja apgalvojumi, ka pašvaldības noziedzīgu nodarījumu 

rezultātā tam ir nodarīti zaudējumi. 

14. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka Iesniedzēja 

pieņēmums par cēloņsakarību starp Iesniedzēja prāt nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar 

pašvaldības faktisku rīcību, nav apstiprinājies. Pretēji Iesnieguma tekstā apgalvotajam, objektīvi 

pierādījumi par cēloņsakarību starp Iesniedzēja uzskatā viņam nodarītajiem zaudējumiem un 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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pašvaldības rīcību Iesniegumam nav pievienoti un arī administratīvā lietā iestādē, tādi nav 

konstatēti.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmo daļu, tās 3.punktu, pēc 

nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas iestāde 

nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod administratīvo aktu, ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts 

izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka labvēlīga administratīvā akta 

izdošanai nav pamata.  

15.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas tās 7.punktu atsevišķs 

piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai 

apakšpunktu) ir sekojošs:  

Administratīvā procesa likuma 14.pants, 44.pants, 46.panta pirmā daļa, 59.panta otrā daļa, 60.panta 

pirmā daļa, 62.panta pirmā daļa, 64.panta pirmā un otrā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā 

daļa, tās 1-4.punkts, 67.panta trešā daļa, 79.panta pirmā un otrā daļa, 89.panta pirmā un otrā daļa, 

93.panta pirmā un otrā daļa, 96.pants, 150.panta pirmā un otrā daļa. 

Ārējie tiesību akti:  

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.pants, 6.panta pirmā daļa, 

15.pants, 17.panta pirmā un otrā daļa, 18.panta pirmā daļa, 19.panta sestā daļa.  

Judikatūras iedibināšanas nolūkā publiskoti tiesu nolēmumi: 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 16.jūlija rīcības sēdes 

lēmuma lietā Nr.SKA-525 8. un 9.punkts 

 

 16. Pamatojoties uz iepriekš minēto, un saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

atteikt izdot iesniedzējam [..] (personas kods [..]) labvēlīgu administratīvo aktu par morālā 

zaudējuma EUR 28 457,44 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro un 44 

centi) apmērā atlīdzināšanu, ņemot vērā to, ka labvēlīga administratīvā akta izdošanai nav pamata. 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, 76. panta otro daļu, 

79. panta pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 

pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses 

(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona — pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši 

Paziņošanas likumam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu dokuments, kas paziņots 

kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 

 

Lēmums Nr.272. Administratīvais akts uz 4 lp., LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2017.gada 11.aprīļa vēstule Nr.1-17/2994 uz 21 lp., [..] iesniegums (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 18.maijā ar reģ.Nr.3-16.2/347) uz 2 lp., Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītāja A.Ilgavīža iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2017.gada 7.jūlijā ar 

reģ.Nr.3-18/223) un tam pievienotās dokumentu kopijas uz 7 lp. un [..] iesniegums (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē ar reģ.Nr.3-16.2/461) uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

56. § 

Par biedrības „Ainaži” projekta „Tautas tērpu iegāde VPDK “Randiņš”” līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības 
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grupas „Jūrkante” rīcības „Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu 

efektīva izmantošana” nosacījumiem, projektam „Tautas tērpu iegāde VPDK “Randiņš””  

nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 

1138.86 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi eiro, 86 centi). Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas 11388.62 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi eiro, 62 centi).  

Izskatījusi biedrības „Ainaži” (reģ. Nr.40008153149) valdes locekļa Hermaņa Juzefoviča 

2017.gada 19.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/424), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā 

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

lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Tautas tērpu iegāde VPDK “Randiņš”” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1138.86 EUR (viens tūkstotis 

trīsdesmit astoņi eiro, 86 centi). 

 

Lēmums Nr.273. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

57. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.495 

„Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”” 

(ziņo I.Jēkabsone) 

 

Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr. 40008156179) valdes priekšsēdētājas Madaras 

Kānītes 2017.gada 14.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/443) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības 

„ Sprints A ” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (12.01.2017. līgums Nr.3-

25.3/27) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz Nolikumu  „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”,  kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.495 „Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „ Sprints A“” ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt, ka biedrībai „Sprints A”” piešķirtais finansējums izlietojams saskaņā ar 

pielikumā Nr. 1 norādītajām aktivitātēm un finanšu pieprasījuma apjomam, ievērojot 

nosacījumu, ka finansējuma izlietojums pielikumā Nr.1 norādītajās pozīcijās nedrīkst 

pārsniegt 10%.” 

2. Slēgt vienošanos ar biedrību “Sprints A” par grozījumiem 2017.gada 12.janvāra noslēgtajā 

līgumā Nr. 3-25.3/27 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

Lēmums Nr.274. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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58. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, 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. 

 

A.Jankovska ierosina balsot par katru lēmuma projekta punktu. 

 

E.Keisele aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 1.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

 1.Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā 

atvaļinājuma daļu no 2017.gada 24.jūlija līdz 6.augustam ieskaitot – divas kalendārās nedēļas. 

 

E.Keisele aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 2.punktu. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ:  

2.Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu 

apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas 

kritēriju izvērtējumu). 

 

E.Keisele aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 3.punktu. 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Melnalksnis; izsakās D.Lejniece) 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 (Agra Jankovska), ATTURAS – 2 (Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons), Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

3.Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2017.gada 24.jūlija līdz 6.augustam domes 

priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētājam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim, 

nosakot atalgojumu 1736,00 euro mēnesī. 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2017.gada 10.jūlija 

iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas novada 

domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.7. punktu, kā arī ņemot vērā saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma 

„Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba izpildes 

izvērtējumu un 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
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1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma 

daļu no 2017.gada 24.jūlija līdz 6.augustam ieskaitot – divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu 

apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas 

kritēriju izvērtējumu). 

3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2017.gada 24.jūlija līdz 6.augustam domes 

priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētājam attīstības jautājumos Jānim 

Cīrulim, nosakot atalgojumu 1736,00 euro mēnesī. 

 

Lēmums Nr.275. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

59. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Jānim Cīrulim 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2017.gada 

10.jūlija iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.7. punktu, kā arī ņemot vērā saskaņā 

ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma 

„Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba izpildes 

izvērtējumu un 2017.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo 

atvaļinājumu no 2017.gada 10.augusta līdz 6.septembrim – četras kalendārās nedēļas; 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma 

pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma 

pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).  

 

Lēmums Nr.276. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

60. § 

Iesniegums par finansējuma piešķiršanu Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa 

jumta remontam 

(ziņo A.Ilgavīzis, K.Ķemers; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Jankovska, I.Balode, J.Lipsbergs, 

A.Zunde; izsakās K.Ķemers, A.Ilgavīzis) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītāja 2017.gada 26.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/205), lēmuma projektā „Par 

saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 31.maija saistošajos 

noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un speciālo budžetu”” 

apstiprināšanu” iekļaut grozījumus, plānojot izdevumus EUR 20043 Liepupes vidusskolas 

bibliotēkas korpusa jumta remontam no plānotā naudas atlikuma uz 2017.gada 31.decembri.  

 

Lēmums Nr.277. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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61. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 31.maija 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Bendrāte; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, I.Balode; izsakās K.Ķemers) 

 

D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.277. 

 

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” un Salacgrīvas 

novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 12.jūnija rīkojumu “Par finansiālu atbalstu korim 

“Pernigele” no budžeta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem,  saskaņā ar 2017.gada 12.jūlija 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris 

Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

31.maija saistošajos noteikumos Nr.-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 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.278. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par šodien notikušajām sarunām 

starp Latvijas Pašvaldības savienību un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

Diskusija par aktualitātēm Salacgrīvas novadā. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:15. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (21.07.2017.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (21.07.2017.) 


