Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Salacgrīvā

2018.gada 22.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
3. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
4. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
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 deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
7. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A
(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 (kadastra apzīmējuma Nr.6615
006 0128)
8. Par pašvaldības kustamās mantas – metāla virpas nodošanu bez atlīdzības Salacgrīvas
novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
9. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Mehanizācijas ielā 2A,
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
10. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas
pagastā
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā
4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu
13. Par zemes gabala daļas „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
16. Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā
nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
17. Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
18. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
19. Par daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
20. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līgumu slēgšanu
21. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
22. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Kannieki”- 1, Liepupes pagastā
23. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Krīvas”- 4, Salacgrīvas pagastā
24. Par 2013.gada 1.augusta dzīvokļa īres līguma 8-2.6/109 “Salacas”-5, Salacgrīvas pagastā
atjaunošanu
25. Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/110 īpašumā Liedaga iela 8-10, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
26. Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/111 īpašumā Liedaga iela 4-3, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
32. Par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/17 īpašumā [..]
neatjaunošanu
33. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
34. Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.192 ”Par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām ”Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss 2018””
38. Par kredīta ņemšanu projekta „ Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
39. Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1.Par kustamo mantu - koka virpu un metāla virpas pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu
39.2.Par biedrības “Sporta klubs “Veixmes”” iesniegumu
40. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā (ziņo Salacgrīvas
novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa)
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Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kristīne Paegle – Salacgrīvas novada
tūrisma informācijas centra direktore, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas
plānotāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Ilze Ēltamma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja
Uzaicinātās personas: U.K
Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Sanita Šlekone (personiski iemesli), Kristaps
Močāns (personiski iemesli), Ilona Balode (darba nespēja)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem
jautājumiem:
39.3.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 21.augusta iesniegumu;
39.4.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
39.5.Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vietas likvidēšanu;
39.6.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2018.gada 22.augusta iesniegumu;
39.7.Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā vides nometnē.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem,
papildinot to ar sekojošiem papildus darba kārtības jautājumiem:
39.3.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 21.augusta iesniegumu;
39.4.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
39.5.Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vietas likvidēšanu;
39.6.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2018.gada 22.augusta iesniegumu;
39.7.Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā vides nometnē.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
3. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
4. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
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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 deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
7. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A
(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 (kadastra apzīmējuma Nr.6615
006 0128)
8. Par pašvaldības kustamās mantas – metāla virpas nodošanu bez atlīdzības Salacgrīvas
novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
9. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Mehanizācijas ielā 2A,
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
10. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas
pagastā
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā
4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu
13. Par zemes gabala daļas „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
16. Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā
nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
17. Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
18. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
19. Par daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
20. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līgumu slēgšanu
21. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
22. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Kannieki”- 1, Liepupes pagastā
23. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Krīvas”- 4, Salacgrīvas pagastā
24. Par 2013.gada 1.augusta dzīvokļa īres līguma 8-2.6/109 “Salacas”-5, Salacgrīvas pagastā
atjaunošanu
25. Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/110 īpašumā Liedaga iela 8-10, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
26. Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/111 īpašumā Liedaga iela 4-3, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
32. Par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/17 īpašumā [..]
neatjaunošanu
33. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
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34. Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.192 ”Par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām ”Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss 2018””
38. Par kredīta ņemšanu projekta „ Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
39. Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1.Par kustamo mantu - koka virpu un metāla virpas pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu
39.2.Par biedrības “Sporta klubs “Veixmes”” iesniegumu
39.3.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 21.augusta
iesniegumu
39.4.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
39.5.Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vietas
likvidēšanu
39.6.Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2018.gada 22.augusta
iesniegumu
39.7.Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā
vides nometnē
40. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā (ziņo Salacgrīvas
novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa)

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta
pirmās daļas, 11, 14, 16 punktiem un 9. panta otro daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2018.gada 25.jūlija atzinumu Nr.1-18/6547 “Par saistošajiem noteikumiem
Nr.10” (reģ.Nr.3-11/855), saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.jūlija lēmumu Nr.243 “Par saistošo
noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”
(protokols Nr.8; 1.§).
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Lēmums Nr.257. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 25.jūlija atzinums Nr.1-18/6547 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, saskaņā ar
2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.
gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Saistošie noteikumi par Salacgrīvas
novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.258. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāte K.Borozdina.
3. §
Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
D.Straubergs ierosina atbalstīt lēmuma projekta II variantu, ņemot vērā pēc komiteju sēdēm
saņemtos vietējo makšķernieku un Zemkopības ministrijas pārstāvja ieteikumus.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta II variantu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību
kārtība” 13.punktu, un saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināto nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” nosūtīt saskaņošanai
sekojošām institūcijām:
2.1.
Zemkopības ministrija;
2.2.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
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2.3.
Valsts vides dienests;
2.4.
Dabas aizsardzības pārvalde.
3. Pēc saskaņojumu saņemšanas no lēmuma 2.punktā minētajām institūcijām, nolikumu „Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” kā saistošos noteikumus virzīt
apstiprināšanai Salacgrīvas novada domē.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore
Kristīne Paegle.
Lēmums Nr.259. Pielikums uz 39 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā, 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu un sastāvu, 11.panta devīto daļu, kas nosaka, ja sadarbības teritoriju veido vairākas
pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju
skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes priekšsēdētājs, kuru
ar vienkāršu balsu vairākumu ir ievēlējuši pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki
ir pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji un iepriekš minētā likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā
minētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, Ministru kabineta 2017.gada
26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbību civilās aizsardzības
komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 5., 7. un 8.punktu, Noteikumu pielikuma 28.punktu, kas nosaka,
ka Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju veido: Salacgrīvas novads, Alojas
novads un Limbažu novads, Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
24.04.2018. sēdes protokolu, 2018.gada 15.augusta Finanšu komitejas un Attīstības komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.260. Pielikums uz 2 lp. un Limbažu novada pašvaldības 2018.gada 6.jūlija vēstule
Nr.4.8.1/18/34 uz 4 lp. pievienoti 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
(debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās I.Hartmane)
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.
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Pamatojoties uz 2018.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.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 Andris Zunde;
2.2.2. Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste;
2.2.3. Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone;
2.2.4. Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa;
2.3.Komisijas sekretārs - Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska
3. Konkursa vērtēšanas komisijā kā padomdevējus aicināt piedalīties:
3.2. Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāju Ilgu Tiesnesi;
3.3. PPP biedrības “Sernikon” pārstāvi;
3.4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda pārstāvi.
Lēmums Nr.261. Pielikums uz 10 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā
(ziņo V.Krūze)
D.Straubergs ierosina atbalstīt lēmuma projekta II variantu, ņemot vērā pēc komiteju sēdēm
saņemtos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja ieteikumus.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta II variantu.
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
2012.gada 25.jūlijā Salacgrīvas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15
„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā”, kuros ir
noteikta kārtība, kādā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas (turpmāk tekstā- ADTI) un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana,
pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk tekstā – pārvaldes uzdevums). Ar
saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka pārvaldes uzdevumu veic Salacgrīvas novada domes
izvēlēta juridiska persona.
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārējo normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai
nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi
un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un
pieņemšanas kārtību. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītās daļas
nosacījumiem, vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.
Salacgrīvas novada pašvaldībai, balstoties uz augstākminēto, 2013.gada 19.februārī ir bijis
noslēgts deleģēšanas līgums Nr. 3-25.3/156 ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Reģ. Nr.
40003831048, juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu ar līguma termiņu uz 5 gadiem, tas ir, līdz
2018.gada 19.februārim.
Pirms jauna deleģējuma līguma slēgšanas ir veikta divu pakalpojuma sniedzēju SIA
„Mērniecības datu centrs”, Reģ. Nr. 40003831048 un SIA “Topo dati”, Reģ.Nr. 40003621917 cenu
aptauja, kā arī salīdzināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, reputācija, līdzšinējā sadarbība.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2018.gada 16.jūlija vēstuli Nr. 1-13/6285, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40 panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro daļu un piekto
daļu, 46.pantu, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA „Mērniecības datu centrs”, (Reģ. Nr.
40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9 -486, Rīga, LV-1005 ) pārvaldes uzdevumu
– izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām par Salacgrīvas novada administratīvo teritoriju.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „Mērniecības datu
centrs”, (Reģ. Nr. 40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9 -486, Rīga, LV-1005) par
Salacgrīvas novada pašvaldības administartīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
(līguma projekts pielikumā).
3. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Noteikt, ka pakalpojumus, kas saistīti ar pārvaldes uzdevuma veikšanu, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību SIA „Mērniecības datu centrs”, sniedz saimnieciskās darbības veidā
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 „Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā” (vai šo
noteikumu aizstājošajos saistošajos noteikumos) noteiktajā kārtībā.
5. Deleģēšanas līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
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6. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr.208 “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanā”
(Protokols Nr.7; 15.§).
Lēmums Nr.262. Pielikums uz 8 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2018.gada 16.jūlija vēstule Nr.1-13/6285 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A
(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 (kadastra apzīmējuma
Nr.6615 006 0128)
Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu U.K.
U.K informē par savu priekšlikumu.
J.Cīrulis jautā par iespējām, nemainot īpašuma tiesības, satiksmi organizēt ar ceļa zīmēm.
U.K atbild, ka tas ir iespējams.
J.Cīrulis jautā par nepieciešamību izstrādāt lokālplānojumu, ja īpašuma tiesību maiņa netiktu
veikta.
V.Krūze – ja jautājums tiek risināts, uzstādot ceļa zīmes, tad nav nepieciešams izstrādāt
lokālplānojumu. Teritorijas plānojuma 1.redakcijā šis U.K priekšlikums ir iekļauts.
J.Cīrulis ierosina atlikt sagatavoto lēmuma projektu un izskatīt iespējas satiksmi organizēt ar ceļa
zīmēm, izvērtēt nepieciešamību izstrādāt lokālplānojumu.
U.K neiebilst J.Cīruļa priekšlikumam.
Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi
teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma
Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25
(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0128).
Lēmums Nr.263. Lēmuma projekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
Plkst.15:30 no domes sēdes aiziet U.K.
8. §
Par pašvaldības kustamās mantas – metāla virpas nodošanu bez atlīdzības Salacgrīvas
novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes izveidotās pastarpinātas
pārvaldes iestādes, Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka I.Īstenā 2018.gada 6.jūlija iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/182) par darbagaldu nodošanu Salacgrīvas ostas pārvaldei tās funkciju veikšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešās daļas
nosacījumiem, publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu
publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
42.panta trešo daļu, un saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas pārvaldes iestādei,
Salacgrīvas ostas pārvaldei kustamo mantu: metāla virpu ar sākotnējo uzskaites vērtību 0
EUR un bilances atlikušo vērtību 0 EUR.
2. Kustamā manta: metāla virpa tiek nodota Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas
pārvaldes iestādei, Salacgrīvas ostas pārvaldei tās funkciju nodrošināšanai.
Lēmums Nr.264. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Mehanizācijas ielā 2A,
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr.206 „ Par
nekustamā īpašuma daļu Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2018.gada 18.jūlija
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.18 un Nr.19,
saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 18.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma daļu Mehanizācijas ielā 2A,
Svētciemā (ēkas ar kadastra apz. 6672 007 0515 001), nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2018.gada 18.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.18, slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par ēkas
daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā 444,4 kv.m platībā iznomāšanu [..], personas kods
[..], nosakot nomas maksu vienam mēnesim 11,73 eur.
2.2. Nedzīvojamās telpas 444,4 kv.m platībā tiek iznomātas kokmateriālu glabāšanai.
2.3. Noteikt nomas termiņu 3 (trīs) gadi.
3. Saskaņā ar 2018.gada 18.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.19, slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par ēkas
daļas Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā 217,17 kv.m platībā iznomāšanu [..], personas kods
[..], nosakot nomas maksu vienam mēnesim 5,75 eur.
3.1.
Nedzīvojamās telpas 217,7 kv.m platībā tiek iznomātas lauksaimniecības tehnikas
uzglabāšanai.
3.2.
Noteikt nomas termiņu 3 (trīs) gadi.
4. Papildus izsolē nosolītai nedzīvojamo telpu nomas maksai, nomnieki maksā likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli un nomas maksu par katrai iznomātai telpai piesaistītās zemes
domājamo daļu, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0515 - 1,5 % apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes
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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 – pārējiem gadījumiem.
Lēmums Nr.265. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2018.gada 18.jūlija sēžu protokolu Nr.18 un Nr.19 kopijas uz 2 lp. pievienotas protokolam.
10. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Vecsprīdīši”,
Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr.207 „ Par
nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2018.gada 18.jūlija Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.20, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 18.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas
pagastā, kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672
005 0270 (0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270
001 un pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002 nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2018.gada 18.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.20, slēgt nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši” nomas
līgumu ar [..], personas kods [..], nosakot nomas maksu vienam mēnesim 23,27 eur.
2.1.Īpašums tiek iznomāts tā sakārtošanai un teritorijas uzturēšanai.
2.2.Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli un nomas maksu par zemi, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0270
(0,2961 ha platībā) - 1,5 % 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 – pārējiem gadījumiem.
Lēmums Nr.266. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2018.gada 18.jūlija sēdes protokola Nr.20 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumu Nr. 158 „ Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Slīmesti”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 5; 3.§), 2018.gada
11.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.17,
ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs biedrība "Apsaimniekošanas biedrība Vecā skola"
ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu eur 460,00 (četri simti sešdesmit euro),
saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12

11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Slīmesti”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0171 pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu eur 460,00 (četri simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar biedrību
“Apsaimniekošanas biedrība Vecā skola", reģ. Nr.40008221996 .
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.267. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2018.gada 11.jūlija sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā
4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 204 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, izsoles noteikumu
punktu 6.2., 2018.gada 30.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.21, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas
[..] ir saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 12.jūlijā ar reģ. Nr. 314.1/117) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 4A, Salacgrīvā pirkšanu un
samaksāta pirkuma maksa, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par
nosacīto cenu euro 865,00 (astoņi simti sešdesmit pieci euro).
Ņemot vērā 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes
starpgabala Smiltenes ielā 4A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 005 0210
pārdošanu par brīvu cenu euro 865,00 (astoņi simti sešdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma
līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.268. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2018.gada 30.jūlija sēdes protokola Nr.21 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
13. §
Par zemes gabala daļas „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
2018.gada 30.maijā Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..]
apbūvēta zemes gabala atsavināšanas ierosinājums, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē
2018.gada 30.maijā ar Nr. 7-16.1/359.
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[..] izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības,
iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas
pagastā, Svētciemā „Lauči”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0384 ½ domājamās daļas
apmērā, nodošanu atsavināšanai.
Ar 1996.gada 30.oktobra Salacas pagasta zemes komisijas un 2002.gada 10.aprīļa
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumiem [..] piešķirta lietošanā zeme 0,1876 ha
platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0384 ½ domājamās daļas apmērā,
2011.gada 20.aprīlī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 206 “Par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu” [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
„Lauči”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0384 ½ domājamās daļas apmērā.
2011.gada 29.aprīlī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgusi lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 8-2.1/32 par zemes gabala „Lauči”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0384
½ domājamās daļas apmērā nomu.
Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas
pagastā, Svētciemā, „Lauči”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0384) nostiprinātas Salacgrīvas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000579070.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2018.gada 13.jūlija
Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.11, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Lauči”,
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0384,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0384 (0,1876 ha platībā, ½
domājamās daļas apmērā), pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods [..], kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu.
2. Apstiprināt zemes gabala „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0384, zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0384
(0,1876 ha platībā, ½ domājamās daļas apmērā), nosacīto cenu eur 1160,00 (viens tūkstotis
viens simti sešdesmit euro).
3. Apstiprināt zemes gabala „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0384 atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.269. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. un un iesniegums uz 5 lp.
pievienoti protokolam.
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14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās I.Jēkabsone)
Nekustamais īpašums “Upenes”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0372, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apz. 6625 002 0348 (2,2 ha platībā), kas reģistrēts Ainažu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000526628.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Upenes”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 002 0372.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu, izsoles noteikumu sagatavošanu.
Lēmums Nr.270.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane)
Nekustamais īpašums “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660
008 0065, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0065 (2,599 ha platībā), reģistrēts
Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000533302.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rotas”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 008 0065, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apz. 6660 008 0065 (2,599 ha platībā).
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.271.
16. §
Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā
nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā, zemes
vienības kadastra apz. 6615 010 0057 zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 46.
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2018.gada 7.augustā 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,
2018.gada 13.augusta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.12, saskaņā ar
2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nocirstos kokus Murdu ielā 1, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 010
0057, pārdodot tos par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu euro 690,00 (seši simti deviņdesmit euro). Papildus
cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā.
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 5
(piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Salacgrīvas novada
ziņas”.
4. Ja piecu darba dienu 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.272. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 13.augusta sēdes protokola Nr.12 kopija uz 1 lp. un cirsmas novērtējuma
kopija 1 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018. gada
20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 6.5.apakašpunktu, kas nosaka, ka iepriekšminēto noteikumu 2. nodaļas normas var
nepiemērot (izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu), ja iznomā
nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības
izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība, 77., 79.punktu, kā
arī, ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošināta sabiedriskā
ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, kurai ir ierobežota publiska pieejamība, un saskaņā ar
2018.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ainažos, Parka ielā 12, telpas Nr.6;13;14; ar
kopējo platību 62.5m2; pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 29,
telpas Nr.37;41;53;60; 148 (vienu trešo daļu), 111 (vienu pusi) ar kopējo platību 82.75m2,
pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālēs Salacgrīvas pagasta Svētciemā, Dārza ielā 26 telpas
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Nr.24; 25 ar kopējo platību 33.8m2 un Salacgrīvas pagasta Korģenē, Zītaru ielā 2 telpas Nr.18; 19 ar
kopējo platību 28m2; Liepupes pamatskolas, Liepupes pagasta „Veiksmes” telpas
Nr.58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;69;70;68 (daļēji 17.4 m2) ar kopējo platību 231,80 m2,
sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Noteikt nomas maksu par telpām sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Salacgrīvas novada domes izglītības iestādēs vienam mēnesim:
2.1. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā - 27.49 EUR;
2.2. PII „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē - 22.02 EUR;
2.3. Liepupes pamatskola – 49.44 EUR.
3. Iznomāt Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas virtuves iekārtas un inventāru (saskaņā ar
1.pielikumu), pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē virtuves
iekārtas un inventāru (saskaņā ar 2.pielikumu), Liepupes pamatskolas virtuves iekārtas un inventāru
(saskaņā ar 3.pielikumu) sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādē.
4. Noteikt nomas maksu lēmuma 3.punktā minēto virtuves iekārtu un inventāra nomai
sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Salacgrīvas novada domes izglītības iestādēs
vienam mēnesim:
4.1. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā – 41.67 EUR;
4.2. PII „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē – 25.00 EUR;
4.3. Liepupes pamatskolā – 25.00 EUR.
5. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 20.maija Salacgrīvas
novada domes lēmumu Nr.190 „Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu kustamai un nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai”.
Lēmums Nr.273. Pielikumi uz 5 lp. un nomas maksas aprēķini uz 4 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, 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.
Zemes gabals ar kadastra apz. 6615 006 0093 (151 168 kv.m platībā) ir noteikts kā rezerves
zemes fonda zeme, par daļu no zemes gabala (4740 kv.m platībā) nav bijis noslēgts zemes nomas
līgums.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 2018.gada 28.jūnija
iesniegums (reģ. Nr.7-14.1/113) par rezerves zemes fonda zemes gabala Salacgrīvā ar zemes
vienības kadastra apz. 6615 006 0093 (4740 kv.m platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu un ņemot vērā 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra
apz. 6615 006 0093 4740 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto teritoriju.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
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3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo
noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā”, 2.punktu.
4. Nosakot, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2018. gada 1.septembri un zemes nomas
līgumu darbības termiņu 10 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.274. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša Krišjāņa ielā 6,
Salacgrīvā, 2018.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Nr.7-14.1/113) par pašvaldībai piekritīga zemes
gabala Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0094 (1550 kv.m platībā) iznomāšanu
mazdārziņa izmantošanai.
Zemes gabals Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0094 156 859 kv.m
platībā ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2017.gada 15.novembra
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 388.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu
Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
2.punktu un ņemot vērā 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra
apz. 6615 006 0094 1550 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo
noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā”, 2.punktu.
4. Nosakot, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2018. gada 1.septembri un zemes nomas
līgumu darbības termiņu 10 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.275. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līgumu slēgšanu
Zemes gabals Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas
novada pašvaldības zemes gabals, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000496927.
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Salacgrīvas novada domē 2018.gada 26.jūlijā saņemts [..], adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr.316.1/562) par daļu zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai Tūjā, Rīgas ielā 7 ar zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0396 149 kv.m platībā un 689 kv.m platībā.
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 26.jūlijā saņemts [..], adrese: [..] iesniegums (reģ.
Nr.3-16.1/563) par daļu zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai Tūjā, Rīgas ielā 7 ar
zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 689 kv.m platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
2.punktu un ņemot vērā 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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 teritorija Nr. 11 (149 kv.m platībā) un teritoriju Nr. 14 (689
kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmētām teritorijām.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības
kadastra apz. 6660 003 0396 689 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
3. Nosakot zemes nomas līguma termiņus 10 (desmit) gadi.
4. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2019. gada 01. janvārī.
5. 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.
6. Papildus nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma
nodokli.
Lēmums Nr.276. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līgumu slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2018.gada
12.jūnija iesniegums (reģ. Nr.7-14.2/103) par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas īpašumā
ar nosaukumu Liedaga iela 11A un kadastra Nr. 6660 003 0489, zemes vienības ar adresi Liedaga
iela 15 un zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0424 iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 2018.gada 12.jūnija
iesniegumu (reģ. Nr.7-14.2/104) par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas īpašumā ar
nosaukumu Liedaga iela 11A un kadastra Nr. 6660 003 0489, zemes vienības ar adresi Liedaga iela
15 un zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0424 iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Zemes vienība ar adresi Liedaga iela 15, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0424 (2615
kv.m platībā) ir noteikta kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīga, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
2.punktu un ņemot vērā 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
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Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liedaga ielā 15, zemes vienības
kadastra apz. 6660 003 0424 150 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto
teritoriju Nr.2.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liedaga ielā 15, zemes vienības
kadastra apz. 6660 003 0424 150 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā Nr. 1 iezīmēto
teritoriju Nr.1.
3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo
noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā”, 2.punktu.
5. Nosakot, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2018. gada 1.septembri un zemes nomas
līgumu darbības termiņu 10 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.277. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Kannieki”- 1, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums, kas reģistrēts 2018.gada 2.jūlijā, Nr. 316.1/456) ar lūgumu 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/42 par pašvaldības
dzīvokļa „Kannieki”- 1, Liepupes pagastā pārslēgt uz viņas vārda.
Dzīvokļa īres līgums bijis noslēgts ar [..].
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
novada domes lēmumu Nr. 448, punktu 1.2., ņemot vērā 2018.gada 15.augusta Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli „Kannieki”- 1, Liepupes pagastā (56,6kv.m platībā) [..],
personas kods [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m mēnesī – 0,20 euro un līguma termiņu –
uz nenoteiktu laiku.
2. Noteikta, ka īres maksa tiek maksāta arī par faktisko īres dzīvokļa lietošanas laiku, tas ir no
2018.gada 1.jūlija.
Lēmums Nr.278. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Krīvas”- 4, Salacgrīvas pagastā
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 25.jūlijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.2/550)
par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklī “Krīvas “ – 4.
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No 2017.gada maija [..] dzīvo pašvaldības dzīvoklī “Krīvas” - 4”, Salacgrīvas pagastā bez
īres līguma.
Sociālais dienests 2018.gada 2.augustā sniedzis atzinumu Nr. 1.17/282 un iesaka [..] piešķirt
īres tiesības uz dzīvokli “Krīvas” - 4 , Salacgrīvas pagastā.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par
Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu Nr. 4.1. un 4.2 [..] ir persona, kura
ir tiesīga īrēt pašvaldības dzīvokli.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā formā,
bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu,
ja tas būtu uzrakstīts, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
6.punktu, ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” punktu 1.3., saskaņā ar 2018.gada
15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz pašvaldības dzīvokli “Krīvas” - 4”,
Salacgrīvas pagastā, ar kopējo platību 30,8 kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī eur 0,14.
3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.279. Iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 1.marta
izziņa Nr.3.3/49 uz 1 lp. un 2018.gada 2.augusta atzinums Nr.1.17/282 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
24. §
Par 2013.gada 1.augusta dzīvokļa īres līguma 8-2.6/109 “Salacas”-5, Salacgrīvas pagastā
atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 9.augustā saņemts [..], personas kods [..] iesniegums,
reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā ar Nr.7-14.1/124 par dzīvokļa “Salacas”-5, Salacgrīvas
pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ar 2013.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.314 [..] piešķirtas īres tiesības
uz dzīvokli “Salacas”-5, Salacgrīvas pagastā.
Iepriekš noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/109 termiņš bija spēkā līdz 2018. gada 31. jūlijam.
Persona turpina dzīvot dzīvoklī, jo nav citas dzīves vietas.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parādu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot 2013.gada 1.augustā noslēgto dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/109 uz dzīvokli
“Salacas”-5, Salacgrīvas pagastā ar [..], personas kods [..], (dzīvokļa platība 32,1 kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī euro 0,14.
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3. Noteikt īres līguma termiņu 10 gadi.
Lēmums Nr.280. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/110 īpašumā Liedaga iela 8-10, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 26.jūlijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/556)
par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/110 īpašumā Liedaga iela 8 - 10, Liepupes pagastā
pagarināšanu.
Ar 2013.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.316 [..] piešķirtas īres tiesības
uz dzīvokli Liedaga iela 8-10, Liepupes pagastā.
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2018. gada 31. jūlijā, persona turpina dzīvot
dzīvoklī.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.1., saskaņā ar 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 1.augustā noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/110 uz dzīvokli Liedaga iela
8-10, Liepupes pagastā ar [..], personas kods [..], ar kopējo platību 59,20kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī eur 0,23.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko dzīvokļa lietošanas periodu, tas ir no
2018.gada 1.augusta.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.281. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/111 īpašumā Liedaga iela 4-3, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 26.jūlijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/561)
par 2013.gada 1.augusta īres līguma 8-2.6/111 īpašumā Liedaga iela 4-3, Liepupes pagastā
pagarināšanu.
Ar 2013.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.315 [..] piešķirtas īres tiesības
uz dzīvokli Liedaga iela 4-3, Liepupes pagastā.
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2018. gada 31. jūlijā, persona turpina dzīvot
dzīvoklī.
2018.gada 26.jūlijā noslēgta vienošanās Nr. 1 (8-2.6/36 ) [..].
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.1., saskaņā ar 2018.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
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Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 1.augustā noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/111 uz dzīvokli Liedaga iela
4-3, Liepupes pagastā ar [..], personas kods [..], ar kopējo platību 55,7kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī eur 0,23.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko dzīvokļa lietošanas periodu, tas ir no
2018.gada 1.augusta.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.282. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 16.jūlija iesniegums (reģ. Nr.7-14.2/119)
par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma pagarināšanu.
2013.gada 11.jūnijā noslēgtais sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/103 (ar vienošanos Nr.11
2018.gada 26.februārī Nr. 8-2.6/11 ) bija spēkā līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Saskaņā ar Sociālā dienesta 2018.gada 26.jūlija izsniegto izziņu Nr.3.3/151 [..] ģimenei
piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss līdz 2018.gada 30.septembrim.
2018.gada 26. jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.14/267, ka [..] ir persona,
kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “ Par
Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu Nr. 4.3 ir tiesīga īrēt Sociālo
dzīvokli.
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 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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. 82.6/103 pagarināšanu līdz 2019.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laika periodu no līguma termiņa
izbeigšanās, 2018.gada 31.jūlija līdz jaunā īres līguma noslēgšanas brīdim.
Lēmums Nr.283. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada
26.jūlija atzinums Nr.1.14/267 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 18.jūlija iesniegums (reģ. Nr.7-14.2/120)
par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma pagarināšanu.
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2013.gada 31.maijā noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/102 (ar vienošanos
2018.gada 26.februārī Nr. 8-2.6/23), bija spēkā līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Saskaņā ar Sociālā dienesta 2018.gada 26.jūlija izsniegto izziņu Nr.3.3/164, [..] ģimenei
piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss līdz 2018.gada 30. septembrim
2018.gada 26. jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.14/268, ka [..] ir persona,
kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par
Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu Nr. 4.3 ir tiesīga īrēt Sociālo
dzīvokli.
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 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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. 82.6/102 pagarināšanu līdz 2019.gada 28.februārim.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laika periodu no līguma termiņa
izbeigšanās, 2018.gada 31.jūlija līdz jaunā īres līguma noslēgšanas brīdim.
Lēmums Nr.284. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada
26.jūlija atzinums Nr.1.14/268 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 18.jūlija iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/530)
par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa [..] Nr. 8-2.6/19 pagarināšanu.
2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/19 ir spēkā līdz
2018.gada 25.augustam.
2018.gada 30. jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/276 , ka [..] ir persona,
kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par
Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu Nr. 4.1., ir tiesīga īrēt Sociālo
dzīvokli.
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 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto īres līgumu par sociālā
dzīvokļa [..] (12,6 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to,
ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2. Noslēgt vienošanos par 2018.gada 26.februārī noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 82.6/19 pagarināšanu līdz 2019.gada 24.februārim.
Lēmums Nr.285. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada
30.jūlija atzinums Nr.1.17/276 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 24.jūlija iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/542)
par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līguma [..] Nr. 8-2.6/18 pagarināšanu.
2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/19 ir spēkā līdz
2018.gada 25.augustam.
2018.gada 7. augustā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/290 par to, ka [..] ir
persona, kurš saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9
“Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punkta Nr. 4.1. nosacījumiem ir
tiesīgs īrēt Sociālo dzīvokli.
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 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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 īres līgumu par sociālā
dzīvokļa [..] (28,5 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 2018.gada 26.februārī noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 82.6/18 pagarināšanu līdz 2019.gada 24.februārim.
Lēmums Nr.286. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta atzinums
Nr.1.17/290 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
31. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 19.jūlija iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/533)
par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa [..] Nr. 8-2.6/16 pagarināšanu.
2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/16 ir spēkā līdz
2018.gada 25.augustam.
2018.gada 30. jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/274, ka [..] ir persona,
kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par
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Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu Nr. 4.1., ir tiesīga īrēt Sociālo
dzīvokli.
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 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 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 īres līgumu par sociālā
dzīvokļa [..] (12,9 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to,
ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2. Noslēgt vienošanos par 2018.gada 26.februārī noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 82.6/16 pagarināšanu līdz 2019.gada 24.februārim.
Lēmums Nr.287. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada
30.jūlija atzinums Nr.1.17/274 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/17 īpašumā [..]
neatjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 26.jūlija iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/565)
par 2018.gada 26.februārī noslēgtā Sociālā dzīvokļa īres līguma [..] pagarināšanu.
2018.gada 26.februārī noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/17 ir spēkā līdz
2018.gada 25.augustam.
2018.gada 6. augustā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/289 par to, ka [..] nav
maznodrošināta persona, kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo
noteikumu Nr.9 “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” nosacījumiem ir
tiesīga īrēt Sociālo dzīvokli. Atzinumā norādīts, ka persona neatbilst tādam personas statusam,
kuram būtu tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Vienlaikus atzinumā arī ir norādīts, ka [..] dzīvesvietā
regulāri tiek konstatēti antisanitāri apstākļi, par ko tiek saņemtas sūdzības no citiem šīs mājas
iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai ir īres parādi.
Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otrā daļa
nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to
atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības
īrēt sociālo dzīvokli. Atbilstoši iepriekš minētā likuma 11.panta trešās daļas nosacījumiem,
pašvaldības institūcijai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, ja persona
(ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Pamatojoties uz iepriekš minēto, un to, ka [..]
neatbilst likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā
noteiktajām personu kategorijām, kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā arī neatbilst Salacgrīvas
novada domes 2018.gada 16.maija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktā noteiktajām personu (ģimeņu) kategorijām, kurām ir tiesības
īrēt sociālo dzīvokli, secināms, ka persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta trešo daļu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo
noteikumu Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 14.punktu, 2018.gada
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15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Neatjaunot [..], personas kods [..], sociālā dzīvokļa īres līgumu uz dzīvojamo telpu [..].
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.288. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes
sociālā dienesta 2018.gada 6.augusta atzinums Nr.1.17/289 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
33. §
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 30.jūlija iesniegums, reģistrēts ar reģ. Nr.316.2/569, ar lūgumu nodrošināt [..] ar dzīvojamo platību, jo personas ir bez dzīves vietas.
2018.gada 13.augustā Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/302 un iesaka sniegt
personām palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un slēgt īres līgumu uz dzīvojamo telpu [..].
Istabas [..] ir brīvas, neizīrētas.
Ar 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.45 “Par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu
dzīvojamām telpām [..]” dzīvojamām telpām noteikts Sociālo dzīvokļu statuss.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ņemot vērā to, ka
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu
slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija
saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punkta Nr.
4.2. nosacījumiem ir tiesīgs īrēt Sociālo dzīvokli. 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu Nr.
2, kā arī pamatojoties uz 2018.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..] uz pirmā stāva dzīvojamo telpu Nr.1 (14,1 kv.m platībā ) [..].
2. Noteikt īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī.
3. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.45 “Par sociālā
dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai [..]”, slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu,
paredzēt, ka pašvaldība sedz daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, t.i., sedz
izīrētās telpas apkures maksas daļu 70% apmērā.
4. Slēdzot īres līgumu ar [..], noteikt īres līguma termiņu 3 mēneši.
Lēmums Nr.289. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada
13.augusta atzinums Nr.1.17/302 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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34. §
Par atļauju Liepupes pagasta tautas nama vadītājam Armandam Leimanim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
1. Adresāts
Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Armands Leimanis (turpmāk – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Personas 2018.gada 26.jūlija
iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 2. augustā ar Reģ. Nr. 513.1/31) (turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz Pašvaldībai sniegt rakstveida atļauju
valsts amatpersonas amatu savienošanai, lai realizētu likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto, un tieši, sniegt atļauju
un saskaņojumu Personai savienot Salacgrīvas novada domes iestādes Liepupes pagasta
tautas nama (turpmāk arī – Liepupes pagasta tautas nams) vadītāja amatu ar Limbažu
novada pašvaldības Umurgas kultūras nama vadītāja amatu. Persona iesniegumā norādījusi,
ka Umurgas kultūras nama vadītāja amata pienākumu izpilde tiks veikta ārpus Liepupes
pagasta tautas nama vadītāja noteiktā darba laika, un ka amatu savienošana interešu
konfliktu neradīs un tiešo pienākumu izpildei nekaitē.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
3.1.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
tekstā – Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts
amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas,
ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai)
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. Par amatu šajā pantā
uzskatāma arī saimnieciskās darbības veikšana, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpilde.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai
amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas
2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu
un citu normatīvo aktu prasībām.
3.2. Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
3.2.1. vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
3.2.2. nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3.2.3. nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
4.1. Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs
valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
4.2. Personas amats: Liepupes pagasta tautas nama vadītājs atbilst valsts amatpersonas statusam
un saskaņā ar Likuma 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punktu
valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts amatpersonas amatu ir atļauts savienot ar:
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

 citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja Likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi (Likuma 6.panta pirmā daļa);
 ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās (par šajā daļā minētajiem
amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs; šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai) (Likuma 6.panta otrā daļa);
 citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas
amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi (Likuma 6.panta trešā daļa);
 citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (Likuma 7.panta
ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunkts).
Pamatojoties uz Pašvaldības domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr. 146 (protokols
Nr. 4;30.§) “Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja iecelšanu amatā” un 2018.gada
25.aprīlī starp Pašvaldību, kā darba devēju, un Personu kā darbinieku noslēgto Darba
līgumu Nr.5-5/33, Persona ar 2018.gada 26.aprīļi pieņemta darbā par Liepupes pagasta
tautas nama vadītāju. Saskaņā ar Pašvaldības domes 2018.gada 18.aprīļa lēmuma Nr. 146
(protokols Nr. 4;30.§) nosacījumiem, laika posmā no 2018.gada 26.aprīļa līdz 2018.gada
25.jūlijam Persona Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatā ir iecelta uz 0.7 darba
slodzēm, un no 2018.gada 26.jūlija uz pilnu darba slodzi.
Saskaņā ar Personas amata aprakstu Personas kā Liepupes pagasta tautas nama vadītāja
galvenie amata pienākumi ir organizēt un vadīt Liepupes pagasta kultūras norises;
nodrošināt Liepupes pagasta tautas namu saimnieciski - finansiālo darbību u.c.
Persona saņem atlīdzību par darbu Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatā, un tās
apmērs ir noteikts ar Pašvaldības domes lēmumiem.
Limbažu novada pašvaldības Umurgas kultūras nams ir Limbažu novada pašvaldības
pakļautībā esoša iestāde. Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatējams, ka Umurgas kultūras
nama vadītāja amats ir amats publiskas personas institūcijā.
Liepupes pagasta tautas nama vadītāja un Umurgas kultūras nama vadītāja amati ir
savienojami, jo nepastāv interešu konflikts. Iepriekš minētie amati savienojami, ja darbs
Umurgas kultūras nama vadītāja amatā tiek veikts ārpus Liepupes pagasta tautas nama
vadītāja darba laika un netraucē tiešo pienākumu veikšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā
panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda
apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija)
atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai.
Ņemot vērā lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.

5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta pirmo,
otro un trešo daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, 2018.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
5.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
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Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atļaut Armandam Leimanim līdz 2018.gada 31.decembrim savienot valsts amatpersonas
amatu Pašvaldībā – Pašvaldības iestādes Liepupes pagasta tautas nama vadītāja amatu ar
Limbažu novada pašvaldības Umurgas kultūras nama vadītāja amatu.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta sestajai
daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas
atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas novada
domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu
nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu
Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Lēmums Nr.290. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu, saskaņā ar 2018.gada 15.augusta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes
2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Papildināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” 2.1.apakš sadaļu “Pārvalde” ar sekojošu ierakstu:
Nr.

Amats

Juriskonsults

9

Koeficients

Slodzes

Amatalga

0.55

0.8

€ 764

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

21.IIIA

2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
3.1.apakš sadaļas “Sabiedriskās kārtības nodaļa” 1.ierakstu izteikt jaunā redakcijā:
Nr.

1

Amats

Administratīvās komisijas
priekšsēdētājs

Koeficients

Slodzes

Amatalga

0.5

0.2

€ 174

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

26..3.III B

3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 15.septembrī.
Lēmums Nr.291. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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36. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā”
(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa)
D.Straubergs ierosina atbalstīt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2018.gada 21.augusta
iesniegumu “Par papildus finansējumu mikroautobusa Ford Transit remontam” (reģ.Nr.3-18/230),
nodrošinot pašvaldības finansējumu mikroautobusa Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. VR7296
remontam EUR 2352.
Deputāti atbalsta D.Straubergs priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2018.gada 21.augusta iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/230), tā 6.punktu izsakot sekojošā redakcijā:
“6. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Salacgrīvas novada sporta skolas mikroautobusa
Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. VR7296 remontam 2352 euro (divi tūkstoši trīs simti
piecdesmit divi euro).””
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores 2018.gada
10.augusta iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/202) par papildus finansējuma nepieciešamību “Augstu
sasniegumu sports” programmai, 2018.gada 9.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-18/196) un 2018.gada
21.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/230) par papildus finansējuma nepieciešamību mikroautobusa
Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. VR7296 remontam, saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas nolikuma 59.punktu un 65.punktu, 2018.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2018.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” ar 3.2 punktu un
6.punktu šādā redakcijā:
“3.2 Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Salacgrīvas novada sporta skolas
audzēkņu programmai “Augstu sasniegumu sports” 2836 euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
četri euro) tai skaitā:
3. 21. vieglatlētikas sportistu finansēšanai 1584 euro;
3. 22. Kaspara Tīklenieka dalībai Pasaules čempionātā smaiļošanā 1252 euro.
6. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Salacgrīvas novada sporta skolas
mikroautobusa Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. VR7296 remontam 2352 euro (divi tūkstoši
trīs simti piecdesmit divi euro).”
Lēmums Nr.292. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.192
”Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām ”Latvijas Nacionālais Kauss
- Ainažu Kauss - 2018””
(ziņo I.Lazdiņa)
Izskatījusi biedrības „Cepļi - Moto” (reģ. Nr.4000827663) valdes priekšsēdētāja Ginta
Kopštāla 2018.gada 10.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/516) un 1.augusta iesniegumu (reģ. Nr.331

16.2/577) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības „Cepļi - Moto” iesniegtajā un Salacgrīvas novada
domes apstiprinātajā (24.05.2018. līgums Nr.3-25.3/189) budžeta tāmē, pamatojoties uz Nolikumu
„Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma
saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu
Nr.154, saskaņā ar 2018.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2018.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 24.maija līguma Nr.3-25.3/189 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Cepļi - Moto” par grozījumiem 2018.gada 24.maijā noslēgtajā
līgumā Nr. 3-25.3/189 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.293. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par kredīta ņemšanu projekta „ Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
2018.gada 14.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās
Nr.3.3.1.0/17/I/013 par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” īstenošanu. Projekta
kopējās izmaksas 221717,81 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 161 577 EUR.
Pamatojoties uz 2018.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
ERAF projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pagasta Svētciemā”, ņemt kredītu 121 109 EUR (viens simts divdesmit viens
tūkstotis viens simts deviņi euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu
atmaksāt no 2019.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Lēmums Nr.294.
39.Papildus darba kārtības jautājumi:
39.1. §
Par kustamo mantu - koka virpu un metāla virpas pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18. jūlija lēmumu Nr.247 (protokols
Nr.8; 5.§) „Par kustamo mantu koka virpu un metāla virpas nosacītās cenas apstiprināšanu, to
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 2018.gada 15.augusta Salacgrīvas novada domes
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pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokoliem Nr.22, 23, 24 un 25, ņemot vērā to, ka
izsoles dalībnieki ir veikuši samaksu par nosolīto kustamo matu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.22, apstiprināt
kustamās mantas – metāla virpas Nr.1 pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu euro
405,00 (četri simti pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.23, apstiprināt
kustamās mantas – koka virpas Nr.1 (V4 - 1) pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu
euro 150,00 (viens simts piecdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
3. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.24, apstiprināt
kustamās mantas – koka virpas Nr.2 (V2 - 4) pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu
euro 160,00 (viens simts sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
4. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.25, apstiprināt
kustamās mantas – koka virpas Nr.3 (V3-3) pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu
euro 120,00 (viens simts divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
Lēmums Nr.296. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2018.gada 15.augusta sēžu protokolu Nr.22, Nr. 23, Nr.24 un Nr.25 kopijas uz 4 lp. pievienotas
protokolam.
39.2. §
Par biedrības “Sporta klubs “Veixmes”” iesniegumu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās A.Zunde)
D.Straubergs ierosina budžetā piešķirt finansējumu EUR 10 000 sporta un atpūtas laukuma pie
Liepupes pamatskolas apgaismošanai.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības “Sporta klubs ”Veixmes”” 2018.gada
17.augusta iesniegumu “Par apgaismojumu sporta laukumam” (reģ.Nr.3-16.2/609) un, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse,
Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj plānot izdevumus EUR 10000
sporta un atpūtas laukuma pie Liepupes pamatskolas apgaismošanai.
Lēmums Nr.296. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
39.3. §
Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 21.augusta iesniegumu
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domes ir izskatījusi projektu vadītājas S.Kacaras 2018.gada 21.augusta
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/229) un, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra
Jankovska), nolemj plānot papildus izdevumus EUR 60 000 Kr.Valemāra Ainažu pamatskolas un
Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” apvienošanas pabeigšanai.
Lēmums Nr.297. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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39.4. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, E.Keisele)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.pantu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu
Nr.109 “Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”
apstiprināto Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumu
Nr.192 “Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” nolikuma apstiprināšanu”
apstiprināto Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” nolikumu.
4. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola ir Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes
„Randa” saistību un tiesību pārņēmēja.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
Lēmums Nr.298. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
39.5. §
Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vietas likvidēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome 2018.gada 21.martā pieņēma lēmumu Nr 108 “Par Ainažu
pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” reorganizāciju”, ar kuru tika nolemts, atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktam, Ainažu pirmsskolas izglītības iestādi
“Randa” likvidēt, pievienojot to Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai. Ņemot vērā to, ka ir
pieņemts iepriekš minētais lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu, ir jālikvidē Ainažu
pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vieta.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna
Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Likvidēt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja amata vietu 2018.gada
31.augustā.
Lēmums Nr.299.
39.6. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2018.gada 22.augusta iesniegumu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās I.Ēltamma)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores
2018.gada 22.augusta iesniegumu “Par finansējuma pārcelšanu un jaunu štata vietu izveidošanu”
(reģ.Nr.3-18/232) un, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
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Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj atbalstīt iesniegumā minētā pašvaldības finansēta direktora vietnieka izglītības
(pirmskolas) jautājumos štata vietas izveidošanu uz 0,5 slodzēm ar mēnešalgu EUR 400, lietveža
štata vietas izveidošanu uz 1 slodzi ar mēnešalgu EUR 536 un piemaksas noteikšanu skolas
direktorei par papildus darbu saistībā ar Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa”
reorganizāciju, uzdodot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktorei izdarīt attiecīgos
grozījumus pamatskolas tehnisko štatu sarakstā un pedagoģiskā personāla tarifikācijas sarakstā.
Lēmums Nr.300. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
39.7. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā vides nometnē
Izskatījusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājas
Sarmītes Pulstes 2018.gada 6.jūnija iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/618) par to ka Salacgrīvas
vidusskola ir aktīva starptautiskās UNESCO vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts”
dalībniece, projekta ietvaros Salacgrīvas vidusskolas skolniece [..] piedalījās radošo darbu konkursā
“Pasaules pilsonis 2030”, izturot konkursa atlasi ieguvusi iespēju piedalīties starptautiskā BSP
nometnē Dampā, Vācijā no 2018.gada 18. līdz 21.septembrim, un lūgumu finansiāli atbalstīt
audzēknes dalību minētajā nometnē, iepazinusies ar Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas
Šlekones viedokli, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas vidusskolas audzēknes [..] dalību starptautiskā BSP nometnē Dampā,
Vācijā no 2018.gada 18.līdz 21.septembrim, apmaksājot dalības naudu, uzturēšanās un ceļa
izmaksas 200 euro (divi simti euro) apmērā.
Lēmums Nr.301. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
40. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
iekļaujot papildus atbalstītos priekšlikumus saskaņā ar 2018.gada 22.augusta domes lēmumu Nr.292
“Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā””, lēmumu
Nr.296 “Par biedrības “Sporta klubs “Veixmes”” iesniegumu”, lēmumu Nr.297 “Par Salacgrīvas
novada domes projektu vadītājas 2018.gada 21.augusta iesniegumu”, lēmumu Nr.300 “Par Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 2018.gada 22.augusta iesniegumu” un lēmumu Nr.301
“Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā vides nometnē”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2018.gada 11.jūlija un 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Katrīna Borozdina, Aija
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Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-8 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
1.

Lēmums Nr.302. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā
Ziņo I.Lazdiņa (informācija uz 25 lp. pievienota protokolam).
Diskusija par izglītības jautājumiem.

Sēdi slēdz plkst. 16:50.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (24.08.2018.)

____________________________
Inita Hartmane (24.08.2018.)

Sēdes protokolētāja
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