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.1
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

2019.gada 23.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””
apstiprināšanu
5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Jūras piekrastes josla”,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
6. Par neapbūvēta zemes gabala “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
8. Par neapbūvēta zemes gabala “Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
12. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
13. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
14. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
15. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
16. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
17. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā

18. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā
19. Par grozījumiem 2018.gada 18.maijā noslēgtajā līgumā Nr. 8-24/2 (par apbūves tiesību
piešķiršanu)
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..]
22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
24. Par “V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma apstiprināšanu
25. Par projekta „Marimbas iegāde Salacgrīvas novada Mūzikas skolai” iesniegšanu
26. Par pašvaldības atbalstu dalībai projektā “PUMPURS”
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr.501 ”Par
nolikumu “Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un
interešu kolektīvi” apstiprināšanu”
28. Par finansiālu atbalstu jauniešu deju kolektīva “Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīva
“Randiņš” dalībai starptautiskajā III ADRIATIC DANCE AND MUSIC FESTIVAL Horvātijā
no 2019.gada 4. līdz 7.jūlijam
29. Par norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” sniegtajiem
pakalpojumiem
30. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
31. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā
32. Par finansiālu atbalstu biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu “Salacgrīvas
Krasta mačs 2019”, “Salacgrīvas pludmales strītbols 2019” un “Starptautiskais sadraudzības
turnīrs 2019” organizēšanai
33. Par finansiālu atbalstu biedrības “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” jātnieces [..] dalībai
internacionālās sacensībās NORWEGIAN HORSE FESTIVAL no 2019.gada 20. līdz 24.
februārim
34. Par kredīta ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas
novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
35. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
36. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
37. Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
38. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un
speciālo budžetu””
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.621 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
40. Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
41. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi
saskaņošanu
42. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
43. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
44. Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
45. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
46. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1.Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanām
47.2.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos
ievēlēšanu
47.3.Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka atbrīvošanu no amata
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47.4.Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu
47.5.Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu
47.6.Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām
47.7.Par nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska
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, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Antra
Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Gundega Upīte - Vīksna
Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (personiski iemesli), Ilona Balode (darba nespēja),. Rimants
Jirgensons (personiski iemesli), Jānis Lipsbergs (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem
jautājumiem:
47.8.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
47.9.Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu amatā
47.10.Par iesaistīšanos EK LIFE programmas projektā "Randu pļavu un lagūnu kompleksa
atjaunošana (LIFE Reed-off)"
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 papildus darba kārtības jautājumiem Nr.47.8 “Par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam”, Nr.47.9 “Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas
centra direktora iecelšanu amatā”, 47.10 “Par iesaistīšanos EK LIFE programmas projektā "Randu
pļavu un lagūnu kompleksa atjaunošana (LIFE Reed-off)"”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu
darba kārtību.
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
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3. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””
apstiprināšanu
5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Jūras piekrastes josla”,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
6. Par neapbūvēta zemes gabala “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala “Pļavrozes”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
8. Par neapbūvēta zemes gabala “Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
12. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
13. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
14. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
15. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
16. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
17. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā
18. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā
19. Par grozījumiem 2018.gada 18.maijā noslēgtajā līgumā Nr. 8-24/2 (par apbūves tiesību
piešķiršanu)
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..]
22. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
24. Par “V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
25. Par projekta „Marimbas iegāde Salacgrīvas novada Mūzikas skolai” iesniegšanu
26. Par pašvaldības atbalstu dalībai projektā “PUMPURS”
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra lēmumā Nr.501 ”Par
nolikumu “Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un
interešu kolektīvi” apstiprināšanu”
28. Par finansiālu atbalstu jauniešu deju kolektīva “Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīva
“Randiņš” dalībai starptautiskajā III ADRIATIC DANCE AND MUSIC FESTIVAL
Horvātijā no 2019.gada 4. līdz 7.jūlijam
29. Par norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” sniegtajiem
pakalpojumiem
30. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
31. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā
32. Par finansiālu atbalstu biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu
“Salacgrīvas Krasta mačs 2019”, “Salacgrīvas pludmales strītbols 2019” un “Starptautiskais
sadraudzības turnīrs 2019” organizēšanai
4

33. Par finansiālu atbalstu biedrības “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” jātnieces [..] dalībai
internacionālās sacensībās NORWEGIAN HORSE FESTIVAL no 2019.gada 20. līdz 24.
februārim
34. Par kredīta ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma nodrošināšanai
35. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
36. Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
37. Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
38. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2019.gada pamata un speciālo budžetu””
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
40. Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
41. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi
saskaņošanu
42. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
43. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
44. Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
45. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
46. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1.Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanām
47.2.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos
ievēlēšanu
47.3.Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka atbrīvošanu no amata
47.4.Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu
47.5.Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu
47.6.Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām
47.7.Par nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesību izmantošanu
47.8.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
47.9.Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu amatā
47.10.Par iesaistīšanos EK LIFE programmas projektā "Randu pļavu un lagūnu kompleksa
atjaunošana (LIFE Reed-off)"
1. §
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7. un
10.punktu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.01.2019.
vēstulē Nr. 1-18/62 izteiktos iebildumus un pamatojoties uz 2019.gada 16.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
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3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.385 “Par saistošo
noteikumu Nr.16 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu.
Lēmums Nr.1 Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2019.gada 7.janvāra vēstule Nr.1-18/ 62 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.
panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
28. un 45.punktu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
07.01.2019. vēstulē Nr. 1-18/64 izteiktos iebildumus un pamatojoties uz 2019.gada 16.janvāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Salacgrīvas novada pašvaldībā”.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.384 “Par saistošo
noteikumu Nr.15 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
Lēmums Nr.2. Pielikums uz 2 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.janvāra vēstule Nr.1-18/64 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā””
apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, pamatojoties uz 2019.gada
14.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada
16.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.3. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 2015.gada 22.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība” 15.punktu, 36.punktu, kā arī ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta “BIOR” 10.12.2018. vēstuli Nr. 30-2/1455 “Par saistošo noteikumu
saskaņošanu” un Zemkopības ministrijas 18.12.2018. vēstuli Nr.4.1-9e/2822/2018 “Par licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas nolikuma darbības termiņa pagarinājuma saskaņošanu”, Dabas
aizsardzības pārvaldes 27.12.2018. vēstuli Nr. 3.15/6602/2018-N “Par nolikuma darbības termiņa
pagarinājuma saskaņošanu, Valsts vides dienesta 19.12.2018. vēstuli Nr. 8.4.-11/2705 “Par saistošo
noteikumu saskaņošanu”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.01.2019. vēstuli
Nr. 1-18/99 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.18”, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada
29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un
vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS
„SALACA I”)”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr. 443 “Par saistošo
noteikumu Nr.18 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA
I”)”” apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.4 Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp., Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2018.gada 10.decembra vēstule Nr.30-2/1455 uz 1
lp., Zemkopības ministrijas 2018.gada 18.decembra vēstule Nr.4.1-9e/2822/2018 uz 1 lp., Dabas
aizsardzības pārvaldes 2018.gada 27.decembra vēstule Nr.3.15/6602/2018-N uz 1 lp., Valsts vides
dienesta 2018.gada 19.decembra vēstule Nr.8.4.-11/2705 uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.janvāra vēstule Nr.1-18/99 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
5. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Jūras piekrastes josla”,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.367 „Par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2018.gada
20.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu
Nr.33, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
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Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 20.decembrī notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvā, zemes vienības ar
kadastra apz. 6615 007 0130 (700 kv.mplatībā) iznomāšanu.
2. Saskaņā ar 2018.gada 20.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.33, noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods
[..], nosakot zemes nomas maksu vienam gadam eur 30,00.
3. Zemes gabals tiek iznomāts ar mērķi - teritorijas labiekārtošanai.
4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 6 (seši) gadi.
5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.5. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2018.gada
20.decembra izsoles protokola Nr.33 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
6. §
Par neapbūvēta zemes gabala “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.311 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 10; 9.§), 2018.gada 5.decembra Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.31, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītājs – [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu eur 7 170,00
(septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rotas”, Liepupes
pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 008 0065, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu eur 7
170,00 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.6. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2018.gada 5.decembra izsoles protokola Nr.31 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19. decembra lēmumu Nr.392 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma “Pļavrozes”, Liepupes
pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0055 nosacīto cenu euro 2 560,00 (divi tūkstoši pieci simti
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sešdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļavrozes”, Liepupes
pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0055, pārdošanu par nosacīto cenu euro 2 560,00 (divi
tūkstoši pieci simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..] par
iepriekš minētā īpašuma pārdošanu.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.7. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par neapbūvēta zemes gabala “Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19. decembra lēmumu Nr.393 „Par
neapbūvēta zemes gabala „Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..]
ir samaksājusi zemes gabala “Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0056 nosacīto
cenu euro 1 960,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Katrīnas”,
Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0056, pārdošanu par nosacīto cenu euro
1 960,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..],
personas kods [..] par iepriekš minētā zemes gabala pārdošanu.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi,
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.8. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, “Grīšļi”, kadastra Nr. 6672 005 0256,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0256 (1,02 ha platībā) uz Salacgrīvas
novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000466110.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
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Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā,
“Grīšļi”, kadastra Nr. 6672 005 0256.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.9.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Kāpu iela 4, kadastra Nr.
6672 007 0370, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0370 (0,2213 ha platībā) un
palīgēkas – kūts ar kadastra apz. 6672 007 0370 001 uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda
reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000365196.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā,
Svētciemā, Kāpu iela 4, kadastra Nr. 6672 007 0370.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Lēmums Nr.10.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Pārupes iela 1A, kadastra Nr. 6660 009
0525, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0524 (0,5537 ha platībā), uz Salacgrīvas
novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000583139.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Liepupes pagastā,
Pārupes iela 1A, kadastra Nr. 6660 009 0525.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
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Lēmums Nr.11.
12. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] (juridiskā adrese: [..]) 2010.gada 8.marta iesniegumu par līdzvērtīgas zemes
piešķiršanu Salacgrīvas pilsētā un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270 nekustamais
īpašums – zemes gabals [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
Zemes gabala kopplatība 56,96 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/1
nekustamais īpašums – zemes gabals 502F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,3804 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/2
nekustamais īpašums – zemes gabals 499F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,2761 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2010.gada 25.februāra izziņu Nr.5-JP-497
nekustamais īpašums – zemes gabals 538F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 38859 kv.m.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1998.gada 24.augusta izziņu Nr.15-2.7/404 [..] ir līdz 1940.gada 21.jūlijam [..]
piederošo nekustamo īpašumu pārmantotāja.
Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.3 [..] ir atzītas
īpašuma tiesības uz zemes gabalu 0,5469 ha platībā Salacgrīvā, [..].
Zemes gabalam [..] Salacgrīvā ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: biosfēras
rezervāta neitrālās zonas teritorija -0,5469 ha, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas
saimnieciskās darbības joslas teritorija -0,5469 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai
ceļu - sarkanā līnija -0,013 ha, dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija pilsētās un ciemos – 0,0526 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu sarkanā līnija – 0,0128 ha.
Ņemot vērā to, ka [..] nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz visu tai piederējušo
vēsturisko platību un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības
dome, kā arī 2019.gada 16.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 0,5469 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
[..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
11

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās
adreses).
Lēmums Nr.12. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] (juridiskā adrese: [..]) 2010.gada 8.marta iesniegumu par līdzvērtīgas zemes
piešķiršanu Salacgrīvas pilsētā un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270 nekustamais
īpašums – zemes gabals [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
Zemes gabala kopplatība 56,96 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/1
nekustamais īpašums – zemes gabals 502F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,3804 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/2
nekustamais īpašums – zemes gabals 499F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,2761 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2010.gada 25.februāra izziņu Nr.5-JP-497
nekustamais īpašums – zemes gabals 538F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 38859 kv.m.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1998.gada 24.augusta izziņu Nr.15-2.7/404 [..] ir līdz 1940.gada 21.jūlijam [..]
piederošo nekustamo īpašumu pārmantotāja.
Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.4 [..] ir atzītas
īpašuma tiesības uz zemes gabalu 1,9037 ha platībā Salacgrīvā, [..].
Zemes vienībai [..], Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu [..] ir noteikti sekojoši lietošanas
tiesību apgrūtinājumi: biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -1,1485 ha, ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija -0,0365 ha, dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,0823 ha, ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija -0,008 ha, ierīkotas ūdensnotekas
aizsargjoslas teritorija -0,0675 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu
līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem -0,0433 ha, ierīkotas
ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija -0,0516 ha.
Zemes vienībai [..], Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu [..] ir noteikti sekojoši lietošanas
tiesību apgrūtinājumi: biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0,7552 ha, ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija -0,0258 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija -0,0075 ha.
Ņemot vērā to, ka [..] nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz visu tai piederējušo
vēsturisko platību un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības
dome, kā arī 2019.gada 16.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabaliem 1,1485 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu [..] un 0,7552 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvā, [..],
saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās
adreses).
Lēmums Nr.13. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] (juridiskā adrese: [..]) 2010.gada 8.marta iesniegumu par līdzvērtīgas zemes
piešķiršanu Salacgrīvas pilsētā un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270 nekustamais
īpašums – zemes gabals [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
Zemes gabala kopplatība 56,96 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/1
nekustamais īpašums – zemes gabals 502F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,3804 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/2
nekustamais īpašums – zemes gabals 499F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,2761 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2010.gada 25.februāra izziņu Nr.5-JP-497
nekustamais īpašums – zemes gabals 538F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 38859 kv.m.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1998.gada 24.augusta izziņu Nr.15-2.7/404 [..] ir līdz 1940.gada 21.jūlijam [..]
piederošo nekustamo īpašumu pārmantotāja.
Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.2 [..] ir atzītas
īpašuma tiesības uz zemes gabalu 0,8351 ha platībā Salacgrīvā, [..].
Zemes gabalam [..], Salacgrīvā ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0,8351 ha, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas
saimnieciskās darbības joslas teritorija -0,8351 ha.
Ņemot vērā to, ka [..] nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz visu tai piederējušo
vēsturisko platību un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības
dome, kā arī 2019.gada 16.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 0,8351 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
[..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās
adreses).
Lēmums Nr.14. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] (juridiskā adrese: [..]) 2008.gada 3.novembra iesniegumu par līdzvērtīgas
zemes piešķiršanu Salacgrīvas pilsētā un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada
dome konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270 nekustamais
īpašums – zemes gabals [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
Zemes gabala kopplatība 56,96 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/1
nekustamais īpašums – zemes gabals 502F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,3804 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/2
nekustamais īpašums – zemes gabals 499F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,2761 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2010.gada 25.februāra izziņu Nr.5-JP-497
nekustamais īpašums – zemes gabals 538F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 38859 kv.m.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1998.gada 24.augusta izziņu Nr.15-2.7/404 [..] ir līdz 1940.gada 21.jūlijam [..]
piederošo nekustamo īpašumu pārmantotāja.
Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2008.gada 17.oktobra lēmumu Nr.41 un 2010.gada
11.marta lēmumu Nr.1 [..] ir atzītas īpašuma tiesības uz zemes gabalu 1,046 ha platībā Salacgrīvā,
[..].
Zemes gabalam [..], Salacgrīvā ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -1,046 ha, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas
saimnieciskās darbības joslas teritorija -1,046 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju -0,0157 ha.
Ņemot vērā to, ka [..] nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz visu tai piederējušo
vēsturisko platību un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības
dome, kā arī 2019.gada 16.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 1,046 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
[..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās
adreses).
Lēmums Nr.15. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..]
Izskatījusi [..] (juridiskā adrese: [..]) 2007.gada 12.februāra iesniegumu par zemes
piešķiršanu Salacgrīvas pilsētā un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada dome
konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270 nekustamais
īpašums – zemes gabals [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..].
Zemes gabala kopplatība 56,96 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/1
nekustamais īpašums – zemes gabals 502F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,3804 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 18.marta izziņu Nr.3270/2
nekustamais īpašums – zemes gabals 499F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 0,2761 ha.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2010.gada 25.februāra izziņu Nr.5-JP-497
nekustamais īpašums – zemes gabals 538F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja
[..].
Zemes gabala kopplatība 38859 kv.m.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1998.gada 24.augusta izziņu Nr.15-2.7/404 [..] ir līdz 1940.gada 21.jūlijam [..]
piederošo nekustamo īpašumu pārmantotāja.
Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2008.gada 19.augusta lēmumu Nr.38 [..] ir atzītas
īpašuma tiesības uz zemes gabalu 0,1223 ha platībā Salacgrīvā, [..].
Zemes gabalam [..], Salacgrīvā ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0,1223 ha, dabas parka neitrālās zonas teritorija 0,1223 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem -0,0112 ha.
Ņemot vērā to, ka [..] nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz visu tai piederējušo
vēsturisko platību un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības
dome, kā arī 2019.gada 16.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 0,1223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
[..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās
adreses).
Lēmums Nr.16. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Cepļi – Moto”, reģ. Nr. 40008276763 valdes
priekšsēdētāja Ginta Kopštāla iesniegums (reģistrēts 2017.gada 7.janvārī ar reģ. Nr.3-16.1/8) par
zemes gabala “Cepļi”, Ainažu pagastā iznomāšanu motokrosa sacensību organizēšanai un zemes
gabala pārveidošanai par daudzfunkcionālu sporta kompleksu.
Zemes gabals “Cepļi”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0292 (4,35 ha platībā) uz
Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000509151.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 6.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.4.apakšpunktu, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai “Cepļi – Moto”, reģ. Nr. 40008276763 zemes gabalu Ainažu pagastā
“Cepļi”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0292 ( 4,35 ha platībā), pielikumā Nr.1
iezīmētā teritorija.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – teritorijas apsaimniekošana un motokrosa
sacensību organizēšana.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” 6. punktā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem,
kas iznomāti ar izmantošanas mērķi – biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai, ja tā vērsta uz veselības veicināšanu un sporta atbalstīšanu.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 30 (trīsdesmit) gadi.
Lēmums Nr.17. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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18. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11,
Liepupē, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada
18.decembrī ar reģ. Nr.3-16.1/901) par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0494 (450 kv.m platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, pielikumā
Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 35B.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada
21.decembrī ar reģ. Nr.3-16.1/906) par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (742 kv.m platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai,
pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 12.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada
21.decembrī ar reģ. Nr.3-16.1/907) par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (2167 kv.m platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai,
pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 13.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktam, un saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0494, 450 kv.m platībā (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 35B).
2. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0486, 742 kv.m platībā (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija
Nr. 12).
3. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0486, 2167 kv.m platībā (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija
Nr. 13).
4. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (sakņu
dārzi).
5. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti
ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
6. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 30 (trīsdesmit) gadi.
Lēmums Nr.18. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
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19. §
Par grozījumiem 2018.gada 18.maijā noslēgtajā līgumā Nr. 8-24/2
(par apbūves tiesību piešķiršanu)
2018.gada 18.maijā ar SIA “Co Alco”, reģistrācijas Nr. 40203125616, noslēgts līgums Nr.824/2 (par apbūves tiesību piešķiršanu) (turpmāk tekstā – Apbūves tiesību līgums) uz zemes
gabaliem Dārza ielā 4, kadastra Nr. 6605 003 0089, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0087 1500 kv.m platībā, Dārza ielā 4A, kadastra Nr. 6605 003 0090, zemes vienības kadastra apz. 6605
003 0088 -1500 kv.m platībā, Dārza ielā 6A, kadastra Nr. 6605 003 0091, zemes vienības kadastra
apz. 6605 003 0089 -1200 kv.m platībā un Ozolu ielā 4C, kadastra Nr. 6605 003 0083, zemes
vienības kadastra apz. 6605 003 0081 -1200kv.m platībā.
2018.gada 21.maijā ar Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/90 “Par pašvaldības
nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā Dārza ielā 4 un Dārza ielā 4A
apvienošanu”, apvienoti divi zemes gabali.
2018.gada 13.jūlijā izdarītas atzīmes Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000486009 īpašumā Dārza ielā 4 un Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000486012 īpašumā Dārza ielā 4A, reģistrēta Apbūves tiesība SIA “Co Alco” līdz 2038.gada
17.maijam.
2018.gada 3.decembrī izgatavots zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns (apvienoti
zemes gabali Dārza iela 4 un Dārza iela 4A), kas reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma kadastra
informācijas sistēmā ar adresi Dārza iela 4, Ainaži, kadastra Nr. 66005 003 0089 un zemes vienības
kadastra apz. 66050003 0097 (3000 kv.m platībā).
Lai izdarītu grozījumus Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā un apvienotu zemes
gabalus Dārza ielā 4 un Dārza iela 4A, nepieciešami grozījumi iepriekš noslēgtajā līgumā Nr. 824/3 par apbūves tiesību piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
21.maija Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/90 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu
Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā Dārza ielā 4 un Dārza ielā 4A apvienošanu”, saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Apbūves tiesību līguma 1.2.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“1.2.1. Ainažos, Dārza ielā 4, kadastra Nr. 6605 003 0089, zemes vienības kadastra apz.
6605 003 0097 - 3000 kv.m platībā;”.
2. Izslēgt Apbūves tiesību līguma 1.2.2.apakšpunktu.
3. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2018.gada 18.maija līgumā Nr. 8-24/2 (par apbūves tiesību
piešķiršanu).
Lēmums Nr.19. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas 2018.gada 21.maija
lēmuma Nr.7-18/90 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
20. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..],
2019.gada 3.janvāra iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/2) par 2018.gada 16.jūlijā noslēgtā Sociālā dzīvokļa
īres līguma [..] Nr. 8-2.6/32 pagarināšanu.
2018.gada 16.jūlijā noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/32 ir spēkā līdz
2019.gada 16.janvārim.
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2019.gada 9. janvārī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/10 par to, ka [..] ir
persona, kura saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9
“Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, otrās nodaļas punktu Nr.3
nosacījumiem 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 2019.gada 14.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu,
2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..] noslēgto īres līgumu par sociālā
dzīvokļa [..] (28,7 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta 2019.gada 9.janvāra
sniegtajam atzinumam Nr. 1.17/10 par to, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa
ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2. Noslēgt vienošanos par 2018.gada 16.jūlijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 82.6/32 pagarināšanu uz 6 (sešiem ) mēnešiem, tas ir līdz 2019.gada 31.jūlijam.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par laika periodu no 2019.gada 16.janvāra līdz brīdim,
kad noslēgta vienošanās par Sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
Lēmums Nr.20. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada
9.janvāra atzinums Nr.1.17/10 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..]
Ņemot vērā Sociālā dienesta sniegto informāciju par esošos situāciju par pašvaldības
dzīvojamā fonda atbilstību Sociālā dienesta klientu vajadzībām, pamatojoties uz likuma Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo un
otro daļu, 12.pantu, saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas
atzinumu, 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim [..] ar kopējo platību 46,9 kv.m.
Lēmums Nr.21.
22. §
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], deklarētā dzīves vietas adrese [..],
2018.gada 19.decembra iesniegums, (reģistrēts Nr.3-16.1/902) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā.
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2019.gada 9.janvārī Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/8 un iesaka sniegt personai
un viņas ģimenei palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldības dzīvokli [..] (46,9 m2)
platībā.
Persona reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā, kā ģimene, kas tiesīga saņemt pašvaldības
palīdzību pirmā kārtā Sociālā dzīvokļa izīrēšanai ar kārtas Nr. 1.
Dzīvoklis [..] (46,9 m2) platībā ir brīvs, neizīrēts.
Ar 2019.gada 23.janvāra domes lēmumu Nr.21 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu
dzīvoklim [..]”, dzīvoklim noteikts Sociālo dzīvokļu statuss.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka persona
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā
dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.3. punkta nosacījumiem ir tiesīgs īrēt sociālo
dzīvokli.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9
“Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.3. punktu, 10.punktu, 2013.gada
25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres
maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā arī pamatojoties uz 2019.gada 14.janvāra Sociālo un veselības
jautājumu komitejas, 2019.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz Sociālo dzīvokli [..] (46,9 m2) platībā.
Noteikt īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī.
Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Uzdot Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt ar [..] sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Lēmums Nr.22. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada
9.janvāra atzinums Nr.1.17/8 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410
apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu
līdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtību”, saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus
grozījumus 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā
autotransporta izmantošanu”:
1. Izslēgt lēmuma 1. un 25.punktu.
2. Papildināt lēmumu ar 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Salacgrīvas muzeja vadītāja Ieva Zilvere.”
Lēmums Nr.23.
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24. §
Par “V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores K.Borozdinas priekšlikumu,
saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
16.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna
Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt “V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.24. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par projekta „Marimbas iegāde Salacgrīvas novada Mūzikas skolai” iesniegšanu
Pamatojoties uz Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursa „Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” nolikumu, saskaņā ar 2019.gada
14.janvāra Izglītības, sporta un kultūras jautājumu komitejas atzinumu un 2019.gada 16.janvāra
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursā „Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar projektu „Marimbas
iegāde Salacgrīvas novada Mūzikas skolai”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 7989.
3. Projekta „Marimbas iegāde Salacgrīvas novada Mūzikas skolai” realizācijas gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu EUR 798,90 jeb 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
4. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas
direktori Katrīnu Borozdinu.
Lēmums Nr.25. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par pašvaldības atbalstu dalībai projektā “PUMPURS”
Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.
8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk tekstā –
Projekts “Pumpurs”), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz
skolu. Projektā paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās
izglītības iestādes, veicinot ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu,
pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un
sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un
stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, izstrādāti metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu
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bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par
identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem un to rezultātiem. Salacgrīvas novada domes sociālais dienests, sadarbībā ar
Salacgrīvas vidusskolu, plāno projekta realizācijas uzsākšanu un nodrošināšanu Salacgrīvas
vidusskolā.
Saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Sociālo un veselības jautājumu, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai".
2. Projekta realizācijai atvērt kontu Valsts Kasē.
Lēmums Nr.26. Informācija par projektu uz 10 lp. pievienota protokolam.
27. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra lēmumā Nr.501 ”Par
nolikumu “Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un
interešu kolektīvi” apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 23.oktobra lēmumā Nr.501 ”Par nolikumu “Par kārtību,
kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi”
apstiprināšanu”:
1. Nolikuma 2.2.1.punktu papildināt šādā redakcijā:
“ 2.2.1. vismaz vienu sezonu ir darbojies bez domes finansējuma, apliecinot savas spējas
un interesi darboties un piedaloties novada pasākumos.
No jauna izveidotiem G1 grupas (Dziesmu svētku koprepertuāra) kolektīviem piešķir
finansējumu vadītāja un koncertmeistara atalgojumam uz kolektīva darbības pārbaudes
laiku 6 mēnešus.
2. Papildināt nolikumu ar punktu 2.2.5. šādā redakcijā:
“2.2.5. Kolektīva darbības beigšanas gadījumā ieplānotie līdzekļi atgriežami domes
budžetā.
Lēmums Nr.27.
28. §
Par finansiālu atbalstu jauniešu deju kolektīva “Randa” un vidējās paaudzes deju kolektīva
“Randiņš” dalībai starptautiskajā III ADRIATIC DANCE AND MUSIC FESTIVAL
Horvātijā no 2019.gada 4. līdz 7.jūlijam
Izskatījusi Jauniešu deju kolektīva “Randa” un Vidējās paaudzes deju kolektīva “Randiņš”
vadītājas A.Gīzes 2019. gada 8.janvāra iesniegumu (reģ. Nr. 3.18/24) par to, ka kolektīvs vēlas
piedalīties starptautiskā deju festivālā Horvātijā, ņemot vērā Salacgrīvas kultūras nama direktores
Pārslas Dzērves saskaņojumu, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti
Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013. ar
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grozījumiem lēmums Nr.163 no 20.04.2016.), saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1666 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit seši euro) jauniešu deju kolektīva
“Randa” un EUR 1666 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit seši euro) vidējās paaudzes deju
kolektīva “Randiņš” dalībai starptautiskā deju festivālā Horvātijā no 2019.gada 4. līdz
7.jūlijam
2. Jauniešu deju kolektīva “Randa” un Vidējās paaudzes deju kolektīva “Randiņš” ir
pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par
piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.28. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši”
sniegtajiem pakalpojumiem
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” direktores
v.i. A. Lūses 2019.gada 9.janvāra iesniegumu un tam pievienoto neaizpildītās vienas gultas vietas
izmaksas aprēķinu vienai dienai, saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Sociālo un veselības jautājumu
komitejas un 2019.gada 16. janvāra Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām
brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic
domes finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 17.94 (septiņpadsmit euro,
94 centi) dienā par vienu brīvo vietu.
2. Noteikt, ka sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēja nāves gadījumā, ja pašvaldība Veco ļaužu
mītnei „Sprīdīši” par sniegtajiem pakalpojumiem ir samaksājusi par visu tekošo mēnesi,
nākamajā mēnesī netiek veikts pārrēķins.
3. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 9.aprīļa Līgumā Nr. 3-25.4/36.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
20.augusta lēmumu Nr.308 ,,Par grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās
aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes ,,Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem”.
Lēmums Nr.29. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp.
pievienoti protokolam.
30. §
Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
23

noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu
Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un
pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”, 18.12.2018. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu
2019.gadam”, pielikumiem Nr.4, Nr.5, Nr.7, saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR
599424, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra
līdz 31.augustam EUR 68744, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR
28567, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas
un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba
samaksai no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 18751, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
5. Piešķirt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba
samaksai no 2019.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 41376, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.30. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
31. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, 59.punktu,
60.punktu un 65.punktu, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra un 17.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis), PRET – nav, ATTURAS – Agra Jankovska, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 20’862 euro (divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit
divi euro), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 2019.gada pamatbudžetam pirmajam
ceturksnim 2018.gada līmenī, līdz precizēta atbilstoši “Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolas nolikumam” sagatavota pieprasījuma saņemšanai, kurš izskatīts un saskaņots
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uzraudzības padomē, uzrādot audzēkņu skaitu, kurš saskan ar Valsts izglītības informācijas
sistēmā ( VIIS) redzamo.
2. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu tāmi ar
pielikumiem (Reģ. Nr. 3.18/31) piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu
programmai „Augstu sasniegumu sports” 26048.44 euro (divdesmit seši tūkstoši čertdesmit
astoņi euro, 44 centi ) starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un
Pasaules čempionātos, tai skaitā:
2.1. dambrete – 7349 euro;
2.2. vieglatlētika – 3904 euro;
2.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 13236 euro;
2.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1558.44 euro .
Lēmums Nr.31. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas programmas “Augstu sasniegumu
sports” Salacgrīvas novada 2019.gada izdevumu tāme uz 8 lp. un informācija par Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņu skaitu uz 2 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu
“Salacgrīvas Krasta mačs 2019”, “Salacgrīvas pludmales strītbols 2019” un “Starptautiskais
sadraudzības turnīrs 2019” organizēšanai
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr.40008106356) valdes
priekšsēdētāja Jevgēnija Mihailovska 2018.gada 19.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/731) un
2018.gada 21.decembrī (reģ.Nr.3-16.2/908) iesnigto plānoto “Salacgrīvas Krasta mačs 2019”,
“Salacgrīvas pludmales strītbols 2019” un “Starptautiskais sadraudzības turnīrs 2019”
organizēšanas tāmi, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti
pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu
atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis,), PRET – nav, ATTURAS – Agra Jankovska, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu “Salacgrīvas Krasta
mačs 2019”, “Salacgrīvas pludmales strītbols 2019” un “Starptautiskais sadraudzības turnīrs
2019” organizēšanu ar EUR 5’200 (pieci tūkstoši divi simti euro) saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu Nr.1
2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.32. Pielikums uz 1 lp. un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienoti protokolam.
33. §
Par finansiālu atbalstu biedrības “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” jātnieces [..] dalībai
internacionālās sacensībās NORWEGIAN HORSE FESTIVAL no 2019.gada 20. līdz 24.
februārim
Izskatījusi Biedrības “Jātnieku sporta klubs “Feniks”” valdes priekšsēdētājas L.Tomsones
2019.gada 8.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/13) un 2019.gada 15.janvārī iesniegto papildus tāmi,
saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
16.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
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Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt atbalstu biedrības “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” jātnieces [..] dalībai
internacionālās sacensībās NORWEGIAN HORSE FESTIVAL no 2019.gada 20. līdz 24.
februārim ar EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro).
2. Biedrībai “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” pēc sacensībām sniegt pārskatu par
finansējuma un līdzfinansējuma izlietojumu dalībai sacensībās atbilstoši biedrības
“Jātnieku sporta klubs “Fēnikss” valdes priekšsēdētājas Lauras Tomsones iesniegtai tāmei
(pielikums Nr.1).
3. Biedrībai “Jātnieku sporta klubs “Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, informēt domes informācijas nodaļu par sacensībām un sasniegtajiem rezultātiem.
Lēmums Nr.33. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
34. §
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, 2018.gada
28.septembrī parakstīti grozījumi 2018.gada 14.maijā noslēgtajā vienošanās, iekļaujot projekta
kopējos izdevumos neattiecināmās izmaksas. Projekta kopējās izmaksas 221717,81 EUR, tai
skaitā ERAF finansējums 161 577 EUR.
Pamatojoties uz 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), 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 121 110 EUR (viens simts divdesmit viens
tūkstotis viens simts desmit euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu
atmaksāt no 2020.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada
22.augusta lēmumu Nr.294 „Par kredīta ņemšanu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” līdzfinansējuma
nodrošināšanai”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai.
Lēmums Nr.34.
35. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
2018.gada 21.decembrī saņemts 2018.gada 20.decembra Administratīvās komisijas locekles
Anastasijas Celmas iesniegums (reģ.Nr.5-13.1/57) par atbrīvošanu no administratīvās komisijas
locekļa amata 2019.gada 23.janvārī.
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2019.gada 18.janvārī saņemts Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas (reģ.Nr.5.13.1/8)
iesniegums ar piekrišanu iecelšanai administratīvās komisijas locekles amatā, vienlaikus tiek lūgts
sniegt atļauju savienot Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas amatu ar Salacgrīvas novada domes
administratīvās komisijas locekļa amatu un otrādi.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
tekstā – Likums) 8.1 panta pirmo daļu, 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. Saskaņā ar Likuma 8.panta 4.1 daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ,
ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus
izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā.
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma
4.panta pirmās daļas 14.punktu. Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu pilsētas pārvaldes
vadītājiem ir atļauts valsts amatpersonas amatu savienot tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā
vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir
dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Administratīvās komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma
4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā
minētās amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma
līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja amata pienākumus nosaka, saskaņā ar Salacgrīvas novada
Ainažu pilsētas pārvaldes nolikumu, kuros ietilpst galvenie pienākumi: vadīt, plānot, organizēt un
nodrošināt Ainažu pilsētas pārvaldes darbu. Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājs ir personīgi atbildīgs
par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par Ainažu pilsētas
pārvaldē izvietoto pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pārvaldē izvietoto pašvaldības
struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu.
Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija ir uz domes pilnvaru laiku izveidota
komisija, kuras kompetencē ietilpst - izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās,
pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu un citiem lietvedībā esošiem
materiāliem par izdarīto administratīvo pārkāpumu, kā arī savas kompetences ietvaros izskatīt
Salacgrīvas novada domē iesniegtās sūdzības.
Izvērtējot Ainažu pilsētās pārvaldes vadītājas amata pienākumus kopsakarā ar Salacgrīvas
novada domes administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem, secināms, ka amatu
savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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
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nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu personai savienot amatus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļu, ņemot vērā 2019.gada 16.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Anastasiju Celmu, personas kods [..], no Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas locekles amata 2019.gada 23.janvārī.
2. Iecelt Ilonu Jēkabsoni, personas kods [..], Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas locekles amatā 2019.gada 24.janvārī.
3. Atļaut Ilonai Jēkabsonei savienot Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas amatu ar Salacgrīvas
novada administratīvās komisijas locekļa amatu un Salacgrīvas novada administratīvās
komisijas locekļa amatu savienot ar Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas amatu.
Lēmums Nr.35. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas
b)apakšpunktu, 8.1 panta 4.1 daļu, un ņemot vērā to, dome ir izvērtējusi, ka Salacgrīvas muzeja
vadītājas amata pienākumu savienošana ar Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas pienākumiem
neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, kā arī ņemot vērā 2019.gada 16.janvāra
finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu Zilveri (personas kods [..]) par Ainažu
ugunsdzēsības muzeja vadītāja pienākumu izpildītāju līdz Ainažu ugunsdzēsības muzeja
vadītāja apstiprināšanai amatā, nosakot piemaksu 30 % apmērā no Salacgrīvas muzeja
vadītājas mēnešalgas.
2. Atļaut Ievai Zilverei laika periodā līdz Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja
apstiprināšanai amatā savienot Salacgrīvas muzeja vadītājas amatu ar Ainažu ugunsdzēsības
muzeja vadītājas amatu.
Lēmums Nr.36.
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37. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā
ar 2019.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 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.
Lēmums Nr.37. Pielikums uz 12 lp. un pārskats par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
budžeta izpildi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu””
(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa;, debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā
ar 2019.gada 16.janvāra un 17.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-2 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2019.gada pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.38. Pielikums uz 10 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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39. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, saskaņā ar 2019.gada
16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 “Par Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums):
1. Nolikuma 2.sadaļas 2.1., 2.2. punktus izteikt jaunā redakcijā:
“2.1. Noteikt domes deputātiem par piedalīšanos domes sēdēs un komiteju locekļiem komiteju sēdēs atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” atlīdzības stundas likmi 5.88 euro. Samaksā tiek noteikta par gatavošanās laiku sēdei 5
stundas. Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek
maksāta.
2.2. Noteikt deputātiem - komiteju vadītājiem par komitejas darba vadīšanu atlīdzības
stundas likmi 12.50 euro mēnesī. Samaksa tiek noteikta par gatavošanās laiku sēdei 5 stundas.
Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek maksāta.”
2. Nolikuma 3.sadaļas 3.2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“ 3.2. Domes priekšsēdētāja mēnešalga noteikta 2224 euro mēnesī.”
3. Nolikuma 5.sadaļas 5.2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“5.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja
vietnieka izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos mēnešalga tiek noteikta 1001 euro
mēnesī.”
4. Nolikuma 6.sadaļas 6.2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“6.2. Izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta 82% no domes priekšsēdētāja mēnešalgas.”
5. Nolikuma 7.sadaļas 7.1.,7.3. un 7.4. punktus izteikt jaunā redakcijā:
“7.1. Noteikt domes amatpersonām (darbiniekiem) un speciālistiem par piedalīšanos
domes, domes komiteju, komisiju, bāriņtiesas sēdēs, darba grupās, atlīdzību pēc stundas algas
likmes 10.85 euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, kā arī brīvdienās un
svētku dienās, bet ne vairāk par 40 darba stundām mēnesī.
7.3.
Ieceltajiem komisiju locekļiem, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar domi, par
piedalīšanos komisiju sēdēs noteikt atlīdzību pēc stundu tarifa likmes 10.85 euro par nostrādāto
stundu.
7.4.
Noteikt protokolistiem domes, domes komiteju, komisiju sēdēs, darba grupās,
izglītības iestāžu direktoru padomē un konsultatīvajās padomēs atlīdzību par protokolēšanu pēc
stundas algas likmes 6.39 euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, bet ne
vairāk par 40 darba stundām mēnesī. Protokolētāji tiek norīkoti ar izpilddirektora rīkojumu.”
Lēmums Nr.39.
40. §
Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
D.Straubergs informē, ka 2019.gada 21.janvārī saņemta Nacionālā veselības dienesta vēstule
(reģ.Nr.3.11/77) par līdzekļu apjomu primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksai 2019.gadam, tādēļ ierosina sagatavotajā lēmuma projektā iekļaut grozījumus saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja vietnieces G.Jirgensones 2019.gada 21.janvāra
iesniegumu (reģ.Nr.3.18/48).
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Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar sekojošiem
grozījumiem:
1) lēmuma projekta 4.punktu un 5.punktu izsakot šādā redakcijā:
“4.Lēmuma pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
4.sadaļas “Korģenes Feldšeru - vecmāšu punkts” 1. punkta “Ambulatorās aprūpes feldšeris”
nosacījumi piemērojami no 2019.gada 1.janvāra.
5.Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī, izņemot šī lēmuma 4.punktā noteikto.”;
2) lēmuma projekta pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” 4.sadaļas “Korģenes Feldšeru - vecmāšu punkts” 1.punktu izsakot šādā redakcijā:
Nr.

1

Amats

Ambulatorās aprūpes
feldšeris

Koeficients

-

Amatalga
euro

Slodzes

414,28
€

0,5

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

5.1. IA

Slodzes apmēru nosaka ņemot
vērā 2013.gada 17.decembra
MK Nr. 1529 "Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"
33.pielikumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt, ka amats kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 pantu ir tiesīga realizēt kontroli pār
Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, un saskaņā ar 211.3 pantu
ir tiesīga realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
ievērošanu, tajā skaitā mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā,
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu
Nr.513 “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
sarakstu”.
4. Lēmuma pielikuma Nr.1 “Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” 4.sadaļas “Korģenes Feldšeru - vecmāšu punkts” 1. punkta “Ambulatorās aprūpes
feldšeris” nosacījumi piemērojami no 2019.gada 1.janvāra.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī, izņemot šī lēmuma 4.punktā noteikto.
Lēmums Nr.40. Pielikums uz 7 lp., amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp., Nacionālā
veselības dienesta 2019.gada 14.janvāra vēstule Nr.9-3/19 uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes
Finanšu nodaļas vadītāja vietnieces G.Jirgensones 2019.gada 21.janvāra iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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41. §
Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi
saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktores S.Šlekones apstiprināto ar 2019.gada
1.janvāri piemērojamo Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un
mēnešalgu norādi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktores S.Šlekones apstiprināto ar 2019.gada
1.februāri piemērojamo Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu
un mēnešalgu norādi, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.jūlija lēmumu
Nr.254 “Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.41. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
42. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2019.gada
1.janvāri piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2019.gada
1.februāra piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.329 “Par pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.42. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
43. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta
saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
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2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2019.gada
1.janvāri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2019.gada
1.februāri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2019.gada
1.februāri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu
tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu
Nr.328 “Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta
saskaņošanu”.
Lēmums Nr.43. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
44. §
Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 14.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto no 2019.gada 1.janvāra
piemērojamo Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto no 2019.gada 1.janvāra
piemērojamo Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto no 2019.gada 1.februāri
piemērojamo Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.439 “Par Liepupes
vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.44. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
45. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
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Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto ar 2019.gada 1.februāri
piemērojamo mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.443 “Par Salacgrīvas mākslas
skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.45. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
46. §
Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto ar 2019.gada 1.februāri
piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.442 “Par Salacgrīvas novada
mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.46. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
47.Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1. §
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos vēlēšanām
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
D.Straubergs ierosina balsu skaitīšanas komisijā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos vēlēšanām iekļaut Ditu Lejnieci, Sarmu Kacaru, Andri Zundi.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citi priekšlikumi, ierosinājumi nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu, izveidojot balsu
skaitīšanas komisiju Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos
vēlēšanām sekojošā sastāvā: Dita Lejniece, Sarma Kacara, Andris Zunde.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos vēlēšanām sekojošā sastāvā: Dita Lejniece, Sarma Kacara, Andris Zunde.
Lēmums Nr.47.
47.2. §
Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos ievēlēšanu
(debatēs piedalās A.Jankovska, izsakās J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ierosina izvirzīt kandidātus
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatam.
Deputāts Jānis Cīrulis par kandidātu Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos amatam izvirza deputātu Kristapu Močānu.
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs izsludina 5 minūšu
pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties
balsošanas procedūrai.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs dod vārdu balsu skaitīšanas
komisijai, kura izdala vēlēšanu zīmes. Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu
izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu un 40.panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, ar vēlēšanu
zīmēm atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis), PRET – 1 (Agra Jankovska), ATTURAS – 1 (Kristaps Močāns), Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Kristapu Močānu par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
attīstības jautājumos.
Lēmums Nr.48. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos balsu
skaitīšanas komisijas 2019.gada 23.janvāra protokols Nr.1 uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos balsu skaitīšanas komisijas 2019.gada 23.janvāra
protokols Nr.2 uz 1 lp. un 11 vēlēšanu zīmes pievienoti protokolam.
47.3. §
Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka atbrīvošanu no amata
Pamatojoties uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka 2019.gada
18.janvāra iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 18.janvārī ar Nr.5.13.1/7) par
atbrīvošanu no pārvaldnieka amata Sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” 2019.gada
23.janvārī un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Atbrīvot no amata Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieku Kristapu
Močānu 2019.gada 23.janvārī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma
100.panta ceturto daļu.
Lēmums Nr.49.
47.4. §
Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, atklāti balsojot: PAR-7 deputāti
(Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns, Lija Jokste,
Sanita Šlekone, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada domes pastāvīgo iepirkumu komisiju 8 locekļu sastāvā.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvu:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris
Zunde;
2.3. Komisijas locekļi:
2.3.1. Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece;
2.3.2. Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone;
2.3.3. Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte ;
2.3.4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Ozoliņa ;
2.3.5. Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara;
2.3.6. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps
Močāns.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr.216 “Par Salacgrīvas
novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 11.§).
Lēmums Nr.50.
47.5. §
Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot kapitāla daļu turētāja lēmumu
pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram
vai tās novada pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla
daļu pārvaldīšana, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas tiesības Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam.
2. Nodot akciju sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela
8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas
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tiesības Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Kristapam Močānam.
Lēmums Nr.51.
47.6. §
Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un izpilddirektoram Andrim Zundem.
2. Noteikt pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam.
3. Noteikt otrā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada domes
finanšu nodaļas vadītājai Ilzei Bendrātei un finanšu nodaļas vadītājas vietniecei Gunai
Jirgensonei.
4. Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem novada iestādēs tiek noteiktas ar rīkojumu.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu
Nr.139 “Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu paraksta tiesībām” (protokols Nr.4;
23.§).
Lēmums Nr.52.

47.7.
Par nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesību izmantošanu
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane; debatēs piedalās, L.Jokste, J.Cīrulis, K.Močāns; izsakās
D.Lejniece)
D.Straubergs, pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 573
“Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” noteikto pašvaldības darbinieku
2019.gada 22.janvāra atzinumu, ierosina atbalstīt lēmuma projekta II variantu “Par atteikšanos no
nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesībām”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu “Par atteikšanos no
nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesībām”.
Par atteikšanos no nekustamo īpašumu [..] pirmpirkuma tiesībām
Salacgrīvas novada pašvaldība ir izskatījusi [..] 2019.gada 17.janvārī Salacgrīvas novada
domē iesniegto iesniegumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (reģ. Nr.3.16.2/23) un
2018.gada 29.oktobra pirkuma līguma par nekustamo īpašumu [..] kopiju, pārdošanu par kopējo
pirkuma maksu [..].
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar Salacgrīvas novada
domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu Nr. 573 “Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas
kārtību” noteikto pašvaldības darbinieku 2019. gada 22. janvārī sniegto atzinumu, un pamatojoties
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uz
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem [..], kas tiek pārdoti [..] par
kopēju maksu [..].
Lēmums Nr.53. Iesniegums uz 4 lp. un 2019.gada 22.janvāra komisijas atzinums Nr.7.16.2/35 uz 2
lp. pievienoti protokolam.
47.8.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu
vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija
Keisele.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2019.gada
21.janvāra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā
atvaļinājuma daļu no 2019.gada 11.februāra līdz 17.februārim ieskaitot – vienu
kalendāro nedēļu.
2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2019.gada 11.februāra līdz 17.februārim domes
priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības
jautājumos Kristapam Močānam, nosakot piemaksu par veikto darbu 30% no
pamatalgas.
Lēmums Nr.54. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
47.9.
Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu amatā
(ziņo A.Zunde; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un ņemot vērā
2019.gada 18.janvāra atklātā konkursa uz vakanto Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra
direktora amata vietu rezultātus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Kristiānu Kauliņu, personas kods [..], Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra
direktora amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 31.janvārī.
Lēmums Nr.55.
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47.10.
Par iesaistīšanos EK LIFE programmas projektā "Randu pļavu un lagūnu kompleksa
atjaunošana (LIFE Reed-off)"
(ziņo S.Kacara, debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties EK LIFE programmas projektā "Randu pļavu un lagūnu kompleksa atjaunošana
(LIFE Reed-off)".
2. Noteikt Salacgrīvas novada domes projekta daļas kopējās izmaksas EUR 140 000,00
3. Projekta realizācijas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējuma daļu 10 % apmērā no
kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši, 00 centi).
Lēmums Nr.56. Informācija par projekta aktivitātēm/ uzdevumiem uz 1 lp. pievienota protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (24.01.2018.)

____________________________
Gunta Kristiņa (24.01.2018.)

Sēdes protokolētāja
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