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.5
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 17.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:10
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Krogi” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par nosacīto cenu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu ielu 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu valdījumā
Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
10. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Ainažu pagastā un Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā
11. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1,
Ainažos un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā
12. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.17 “Par
zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā”
13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā
14. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā
15. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
17. Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

18. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”BME Trading” nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
19. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Up Group” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
22. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” apstiprināšanu
23. Par Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
24. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas sastāvā
25. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
26. Par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gori, Gruzijā
27. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu
28. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2019” laikā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam
29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju festivālam 2019.gada 25.maijā
30. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
31. Par Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas maksas, pakalpojumu un pasākumu
ieejas biļešu maksas noteikšanu
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
33. Par pabalsta piešķiršanu no Ziedojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām
34. Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana” līdzfinansēšanu
35. Par finansiālu atbalstu apvienotā sastāva jauniešu deju kolektīva “Liepupīte” un vidējās
paaudzes deju kolektīva “Ulubele” koncertbraucienam uz Budapeštu, Ungārijā no 2019.gada
19. līdz 24.augustam
36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
37. Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā
38. Par Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
40. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
41. Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
43. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
44. Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu
vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu”
apstiprināšanu
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
46. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un
amatalgu saraksta saskaņošanu
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47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1.Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210
“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu”
48. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas darbu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste –
budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta
Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas
novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Kristiāna Kauliņa – Salacgrīvas novada tūrisma
informācijas centra direktore, Ivo Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās
teritorijas speciālists, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste
Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (personiski iemesli), Agra Jankovska (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildus darba
kārtības jautājumu Nr.47.2. “Par finansējuma piešķiršanu ielu segumu atjaunošanai un ielu
apgaismojuma ierīkošanai”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 47 jautājumiem
un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu
darba kārtību:
1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Krogi” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par nosacīto cenu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
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5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu ielu 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu valdījumā
Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
10. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Ainažu pagastā un Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā
11. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1,
Ainažos un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā
12. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.17 “Par
zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā”
13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā
14. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā
15. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
17. Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
18. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”BME Trading” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
19. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Up Group” nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
22. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” apstiprināšanu
23. Par Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
24. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas sastāvā
25. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
26. Par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gori, Gruzijā
27. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu
28. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2019” laikā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam
29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju festivālam 2019.gada 25.maijā
30. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
31. Par Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas maksas, pakalpojumu un pasākumu
ieejas biļešu maksas noteikšanu
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
33. Par pabalsta piešķiršanu no Ziedojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām
34. Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana” līdzfinansēšanu
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35. Par finansiālu atbalstu apvienotā sastāva jauniešu deju kolektīva “Liepupīte” un vidējās
paaudzes deju kolektīva “Ulubele” koncertbraucienam uz Budapeštu, Ungārijā no 2019.gada
19. līdz 24.augustam
36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
37. Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā
38. Par Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
40. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
41. Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
43. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
44. Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu
vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu”
apstiprināšanu
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
46. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un
amatalgu saraksta saskaņošanu
47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210
“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu”
47.2.Par finansējuma piešķiršanu ielu segumu atjaunošanai un ielu apgaismojuma
ierīkošanai
48. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas darbu

1.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27. februāra lēmumu Nr.74 „Par apbūvēta
zemesgabala Atlantija iela 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājis
nekustamā īpašuma Atlantija iela 26, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0081 nosacīto cenu euro
3 060,00 (trīs tūkstoši sešdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un
2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantija iela 26,
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0081, pārdošanu par nosacīto cenu euro 3 060,00 (trīs
tūkstoši 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.149. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Krogi” - 1, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.87 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Krogi”-1, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka pirmpirkuma
tiesīgā persona, [..] ir samaksājusi 2017.gada 12.aprīlī noslēgtā nomaksas pirkuma līguma Nr. 9-3/3
nekustamā īpašuma nosacīto cenu 985,00 euro (deviņi simti astoņdesmit pieci euro), saskaņā ar
2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvoļa “Krogi”
- 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0344 pārdošanu par nosacīto cenu 985,00 euro
(deviņi simti astoņdesmit pieci euro) [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.150. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 7.decembra iesniegums (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē, 2018.gada 7.decembrī ar Nr. 3-16.1/885) par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Liedaga ielā 4” - 3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā, kadastra Nr. 6660 900 0368 atsavināšanu.
Izskatot iesniegumu, tika konstatēts:
[..] izmantojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktā paredzētās publiskās persona mantas atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedza
atsavināšanas ierosinājumu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Liedaga ielā 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6660 900 0368 nodošanu
atsavināšanai. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu [..] ir iepriekš minētā dzīvokļa īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona.
2013.gada 17.jūlijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.315 “Par īres tiesību
piešķiršanu uz dzīvokli Nr.3, Liedaga ielā 4, Tūjā Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, [..]
piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli ar kopējo platību 58,2 kv.m.
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2013.gada 1.augustā ar [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-2.6/111 ar
vienošanos 2018.gada 31.augustā (8-2.6/51) par 2013.gada 1.augusta dzīvokļa īres līguma 8-2.6/111
atjaunošanu.
Nekustamā īpašuma Liedaga ielā 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6660 900 0368 īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas novada pašvaldībai Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 288 3.
Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs noteicis dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un
pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā
īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
[..].
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas,
ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša
dokumenta kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;
atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, –
īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš
vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2019.gada 26.marta Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.3, ņemot vērā 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un
2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liedaga
ielā 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 666 900 0368, kas sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 58,2 kv.m kopīpašuma domājamās daļas no būves, (kadastra apzīmējums
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2.
3.
4.
5.

6660 003 0191 001) 555/11494 un kopīpašuma domājamās daļas no zemes, kadastra
apzīmējums (6660 003 0191) 555/11494.
Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 7500,00 euro (septiņi
tūkstoši pieci simti euro).
Noteikt nekustamā īpašuma pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..].
Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.
Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].

Lēmums Nr.151. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2019.gada 26.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009
0585, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000569095.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 26.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.3, saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes
pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0585.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, ar kadastra Nr. 6660 009
0585 nosacīto cenu – euro 3640,00 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.152. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 26.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 27.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.72 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 26.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.3, saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
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Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā ar
kadastra Nr. 6672 007 0461 nosacīto cenu – euro 15 380,00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti
astoņdesmit euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.153. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 26.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu ielu 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 23.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.10 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu” (īpašuma adrese “ Kāpas 4”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads un īpašuma nosaukums
Kāpu iela 4, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 5.februāra pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas
un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar nosaukumu Kāpu iela 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā (un adresi “Kāpas 4”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā), kadastra Nr. 6672 007 0370
nosacīto cenu – euro 2 240,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.154. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
7. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Zemes gabals “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342 (4,2589 ha platībā)
saskaņā ar 2006.gada 15.novembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr. 15;11) ir
noteikts Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala izmantošanas mērķis - pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2019.gada 14.janvārī
sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines noteikto tirgus nomas maksu zemes
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gabalam “Mālupes” (saņemts nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 15.janvārī un reģistrēts ar Nr.
7.14.2/14) un saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot zemes gabala “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342, nomas
tiesību mutisku izsoli teritorijai Nr.1 (1,29 ha platībā) un teritorijai Nr. 2 (2,96 ha platībā),
saskaņā ar pielikumā Nr.1 robežu shēmā iezīmētām platībām.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – bez apbūves tiesībām, atbilstoši Teritorijas
plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Noteikt daļai zemes gabala “Mālupes”, pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 1 (1,29 ha platībā),
izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam – 55,00 euro.
5. Noteikt daļai zemes gabala “Mālupes”, pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 2 (2,96 ha platībā),
izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam – 126,00 euro.
6. Noteikt nomas līguma termiņu - 12 (divpadsmit) gadi.
7. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
8. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
10. Ņemot vērā 2019.gada 22.marta Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga
rīkojumu Nr. 3.6/47 “Par nomas tiesību izsoles “Mālupes”, Liepupes pagastā atcelšanu”,
atcelt 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.80.
Lēmums Nr.155. Pielikumi uz 10 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes
fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:
1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
izvērtēšanai;
3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves
zemju saraksts;
4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai
piederību valstij vai pašvaldībai.
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Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un
izpildījušies.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums”
17.panta sesto daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro
daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2019.gada 10.aprīļa Attīstības
komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Tērces ielā 41 2,6386 ha platībā ar
kadastra Nr.6615 002 0189 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 002 0187 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību 1847,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības
vārda, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 15,1168 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0093 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
10582,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 0,29 ha platībā ar kadastra Nr.6672
005 0300 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 005 0300 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
1856,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā arī
piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6672 005 0300 nosaukumu “Svelmes”, saskaņā
ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.156. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu valdījumā
Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes izveidotās pastarpinātas
pārvaldes iestādes, Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka Ivo Īstenā 2019.gada 25.februāra
iesniegumu (reģ.Nr.3.11/200) par īpašuma Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510
0021, kas sastāv no būves - ostas mola un zvejas piestātnes ar kadastra apz. 6615 010 0113 035,
nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas pārvaldei tās funkciju atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam,
“Likums par ostām” 7.panta trešās daļas 7.punktā noteikto funkciju izpildei, lai nodrošinātu un
pilnveidotu ostas pakalpojumu kompleksu atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam un ostas attīstības
programmai, kā arī, lai veiktu zvejas kuģu apkalpošanu, zvejniecības pakalpojumu un jahtu tūrisma
turpmāko nodrošināšanu Salacgrīvas ostas teritorijas Kuivižu ostā.
Īpašums Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021 reģistrēts uz Salacgrīvas
novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458095.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem Nr. 440 “Noteikumi par
Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu”, īpašuma Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510
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0021, kas sastāv no būves - ostas mola un zvejas piestātnes ar kadastra apz. 6615 010 0113 035
atrodas Kuivižu ostas teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Likums par ostām” 4. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības zemi
nodod valdījumā, attiecīgi pieņemot par to domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot vērā
2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas pārvaldes iestādei,
Salacgrīvas ostas pārvaldei nekustamo īpašumu Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr.
6615 510 0021, kas sastāv no ostas mola un zvejas piestātnes ar kadastra apz. 6615 010
0113 035 ar sākotnējo uzskaites vērtību 489216,87 EUR un bilances atlikušo vērtību
379958,46 EUR.
2. Nekustamais īpašums Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021 tiek
nodots Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas pārvaldes iestādei, Salacgrīvas
ostas pārvaldei likuma “Likums par ostām” 7.panta trešās daļas 7.punktā noteikto funkciju
izpildei, zvejas kuģu apkalpošanai, zvejniecības pakalpojumu un jahtu tūrisma turpmākai
nodrošināšanai Salacgrīvas ostas teritorijā Kuivižu ostā.
3. Nekustamais īpašums tiek nodots valdījumā uz 30 gadiem.
4. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu.
5. Gadījumā, ja Salacgrīvas ostas pārvalde lēmuma 1.punktā noteikto nekustamo īpašumu
izmanto šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei
rodas objektīva nepieciešamība nekustamo īpašumu lietot savām vajadzībām, nekustamo
īpašumu var atprasīt.
6. Salacgrīvas ostas pārvalde nodrošina lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma
uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
7. Atcelt 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.305 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma
Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas novada domes
iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei”.
Lēmums Nr.157. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Ainažu pagastā un Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 27.februārī ar reģ.
Nr.3.16.2/126) par 2009.gada 21.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/18
pagarināšanu īpašumā Ainažu pagastā “Baroni”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0123 (1 ha
platībā). 2009.gada 21.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/18 (ar
2013.gada 14.novemnra vienošanos Nr. 1 Reģ. Nr. 8-2.1/310) termiņš ir līdz 2019.gada 20.augustam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 13.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/61) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/10 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Gitas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0309 (0,06 ha platībā).
2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/10 (ar 2013.gada 2.decembra
vienošanos Nr. 1 Reģ. Nr. 8-2.1/314) termiņš ir līdz 2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 13.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/62) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/9 pagarināšanu
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īpašumā Salacgrīvas pagastā “Dzeguzes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0254 (0,0797 ha
platībā). 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/9 (ar 2013.gada
2.decembra vienošanos Nr. 8-2.1/213 un 2017.gada 23.februāra vienošanos Nr. 2 Reģ. Nr. 8-2.1/314) termiņš ir līdz
2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 13.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/63) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/6 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Ābeļziedi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0311 (0,07 ha
platībā). 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/6 (ar 2013.gada
11.decembra vienošanos Nr. 8-2.1/352) termiņš ir līdz 2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 13.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/64) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/11 pagarināšanu
īpašumos Salacgrīvas pagastā “Jāņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0303 (0,07 ha platībā)
un “Pēteri”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0304. 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/11 (ar 2013.gada 12.decembra vienošanos Nr. 8-2.1/2) termiņš ir līdz
2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 20.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/71) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/14 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Emīli”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0295 (0,07 ha
platībā). 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/14 (ar 2013.gada
16.decembra vienošanos Nr. 8-2.1/14) termiņš ir līdz 2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 20.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/70) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/8 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Zaļumi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0305 (0,06 ha
platībā). 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/8 (ar 2013.gada
11.decembra vienošanos Nr. 8-2.1/4) termiņš ir līdz 2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 19.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/69) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/4 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Zostiņas” 1/6 domājamās daļas apmērā, zemes vienības kadastra apz.
6672 006 0037. 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/4 termiņš
ir līdz 2019.gada 6.jūlijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 25.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/73) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/15 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Initas” 0,05ha platībā, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0543.
2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/15 termiņš ir līdz
2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 25.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/74) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/28 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Ligitas” 0,07ha platībā, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0294.
2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/28 termiņš ir līdz
2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 29.martā ar reģ.
Nr.7.14.2/78) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/16 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Druvnieki 2” 4,0197 ha platībā, zemes vienības kadastra apz. 6672
009 0095. 2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/16 termiņš ir
līdz 2019.gada 7.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 3.aprīlī ar reģ.
Nr.7.14.2/82) par 2009.gada 8.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/12 pagarināšanu
īpašumā Salacgrīvas pagastā “Griķi” 0,14 ha platībā, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0314.
2009.gada 8.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/12 termiņš ir līdz
2019.gada 7.maijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, saskaņā ar
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2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar [..] 2009.gada 21.augustā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 82.1/18 par zemes vienības Ainažu pagastā “Baroni” ar kadastra apz. 6625 002 0123 (1 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/10
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Gitas” ar kadastra apz. 6672 007 0309 (0,06 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/9
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Dzeguzes” ar kadastra apz. 6672 007 0254 (0,0797
ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
4. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/6
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Ābeļziedi” ar kadastra apz. 6672 007 0311 (0,07 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
5. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/11
par zemes vienību Salacgrīvas pagastā “Jāņi” ar kadastra apz. 6672 007 0303 (0,07 ha
platībā) un “Pēteri”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0304 (0,4679 ha platībā)
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt attiecīgos grozījumus noslēgtajā zemes
nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību zemes gabalam “Pēteri”, saskaņā ar VZD
datiem un nosakot to 0,4676 ha.
6. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/14
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Emīli” ar kadastra apz. 6672 007 0295 (0,07 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
7. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/8
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Zaļumi” ar kadastra apz. 6672 007 0305 (0,06 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
8. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/4
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Zostiņas”1/6 domājamās daļas apmērā ar kadastra
apz. 6672 006 0037 iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
9. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/15
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Initas” ar kadastra apz. 6672 007 0543 (0,05 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
10. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/28
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Ligitas” ar kadastra apz. 6672 007 0294 (0,07 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
11. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/16
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Druvnieki 2” ar kadastra apz. 6672 009 0095
(4,0197 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt attiecīgos grozījumus
noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību, saskaņā ar VZD datiem un
nosakot to 4,0197 ha.
12. Pagarināt ar [..] 2009.gada 8.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/12
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Griķi” ar kadastra apz. 6672 007 0314 (0,14 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
13. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi.
14. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības.
15. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodoklis.
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Lēmums Nr.158. Iesniegumi uz 12 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1,
Ainažos un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 2.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/200) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Krišjāņa
Barona ielā 1, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (144 kv.m platībā) sakņu
dārza izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 2.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/196) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Dārza ielā
10, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 (32 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 1.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/187) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Dārza ielā
10, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 (84 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 1.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/186) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Dārza ielā
10, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 (400 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 11.martā ar reģ.
Nr.3.16.2/150) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7,
Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (150 kv.m platībā) sakņu dārza izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3. un 4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2., 29.3.apakšpunktu, un saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1
ar kadastra apz. 6605 003 0038 (144 kv.m platībā, teritorija Nr. 2) sakņu (ģimenes) dārza
izmantošanai, pielikums Nr.1.
1.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
1.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Dārza ielā 10 ar
kadastra apz. 6605 003 0040 (32 kv.m platībā, teritorija Nr. 9) sakņu (ģimenes) dārza
izmantošanai, pielikums Nr.1.
2.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
2.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 10.septembrī.
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3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Dārza ielā 10 ar
kadastra apz. 6605 003 0040 (84 kv.m platībā, teritorija Nr. 12) sakņu (ģimenes) dārza
izmantošanai, pielikums Nr.1.
3.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
3.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
4. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Dārza ielā 10 ar
kadastra apz. 6605 003 0040 (400 kv.m platībā, teritorijas Nr. 14 un 15) sakņu (ģimenes) dārza
izmantošanai, pielikums Nr.1.
4.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
4.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
5. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (150 kv.m platībā), pielikums Nr.2.
5.1. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi). 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 (sakņu dārzi).
5.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
6. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
Lēmums Nr.159. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.17 “Par zemes
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā”
(ziņo D.Straubergs)
2019.gada 25.martā Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Cepļi – Moto” valdes
priekšsēdētāja Ginta Kopštāla iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/173), kurā tiek lūgts iznomāt zemes
gabalu “Cepļi” ar apbūves tiesībām – būvēt zemes gabalā sanitāro mezglu, sekretariāta nojumes,
nojumes sanitārajiem dienestiem un apsardzei.
2019.gada 6.februārī ar biedrību “Cepļi – Moto” noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.2.1/9
un zemes gabals “Cepļi”, Ainažu pagastā nodots nomā ar lietošanas mērķi – teritorijas
apsaimniekošana un motokrosa sacensību organizēšana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
16

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.17 un izteikt lēmuma 2.punktu
jaunā redakcijā:
“2. Iznomātā zemes gabala izmantošanas veids – teritorijas apsaimniekošana un motokrosa
sacensību organizēšana, sanitāro mezglu, sekretariāta nojumes, nojumes sanitārajiem
dienestiem un apsardzei būvniecībai, bez tiesībām būvēt būves kā pastāvīgus īpašuma
objektus.”
2. Izslēgt līguma punktu 1.3.
3. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2019.gada 6.februārī ar biedrību “Cepļi – Moto” noslēgtajā
zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/9.
Lēmums Nr.160. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Plkst.15:25 uz domes sēdi ierodas deputāts Jānis Lipsbergs.
13. §
Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Straubergs; izsakās D.Būmane, I.Cīrule)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 8.aprīļa iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas
novada domē ar reģ. Nr.7.14.2/83) par pašvaldības zemes gabala daļas Salacgrīvā, Ganību ielā 4,
zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014 (0,2 ha platībā) nodošanu ar apbūves tiesībām
ražošanas ceha būvniecībai.
Zemes gabals Ganību ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 008 0014, zemes vienības
kadastra apz. 6615 008 0014 (49,9010 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas
reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000169585.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Augstāk minētā zemes gabalā Ganību ielā 4 ar kadastra apz. 6615 008 0014, Salacgrīvas
novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) zemes gabals daļēji ir lauksaimnieciskajā teritorijā, kur ir atļauta darījumu,
mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekta, vieglās ražošanas uzņēmuma, noliktavas būvniecība,
ievērojot prasības zemes gabala izmantošanai (apbūves blīvums 15%).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
1
1129. pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76.,
77.punktu, ņemot vērā 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
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ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabala daļai Ganību
ielā 4, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014 (0,2 ha platībā), pielikums
Nr.1.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt apbūves tiesību maksas noteikšanu saskaņā ar 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” nosacījumiem un pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāju.
3. Apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus un apbūves tiesību līguma projektu kārtējā
domes sēdē.
Lēmums Nr.161. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “BETTINSON”, reģistrācijas Nr.44103119747,
juridiskā adrese: Meža iela 22, Salacgrīva, LV-4033, valdes priekšsēdētāja Michael William
Bettinson 2019. gada 13.marta iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ.
Nr.3.16.1/159) par pašvaldības zemes gabala daļas Pērnavas ielā 57B, kadastra Nr. 6615 010 0054,
zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054 (2,6 ha platībā) nodošanu ar apbūves tiesībām kemperu
laukumu izveidei un piebraucamā ceļa izbūvei.
Zemes gabals Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0054, zemes vienības
kadastra apz. 6615 010 0054 47911 kv.m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas
reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000233483.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Augstāk minētā zemes vienība Pērnavas ielā 57B ar zemes vienības kadastra apz. 6615 010
0054, Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā
teritorija teritorija, kur ir atļauta autostāvlaukuma būvniecība, ievērojot prasības zemes gabala
izmantošanai (apbūves blīvums 15%, ēkas ne augstākas par 1,5 stāviem).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
1129. pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76.,
77.punktu, ņemot vērā 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1
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1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabala daļai Salacgrīvā
Pērnavas ielā 57B, kadastra Nr. 6615 010 0054, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054
26000 kv.m platībā, pielikums Nr.1.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt apbūves tiesību maksas noteikšanu saskaņā ar 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” nosacījumiem un pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma
tirgus vērtētāju.
3. Apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus un apbūves tiesību līguma projektu kārtējā
domes sēdē.
Lēmums Nr.162. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D.Straubergs)
2019.gada 4.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Svētciema attīstības
biedrība”, reģ. Nr. 40008158574 valdes locekles Ievas Alpas – Eizenbergas iesniegumu (reģ.
Nr.3.16.2/207) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai
„Svētciema attīstības biedrība” telpas Dārza ielā 26, Svētciemā pirmajā stāvā.
Ar Valsts ieņēmumu dienesta 11.06.2013. lēmumu Nr. 8.5-11L-14866 biedrībai „Svētciema
attīstības biedrība” no 18.06.2013. piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Pašvaldības nekustamais īpašums Svētciemā, Dārza ielā 26, kadastra Nr.6672 007 0104,
sastāv no zemes gabala 1,07 ha platībā, uz kura atrodas bērnudārza ēka ar kopējo lietderīgo platību
1171,8 kv.m un uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1051.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 41.punkts paredz, ka pirmās
daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības
nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai.
Ņemot vērā to, ka biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” pašvaldības nekustamais
īpašums ir nepieciešams, lai biedrības biedri un Salacgrīvas novada iedzīvotāji rīkotu sabiedriskas
nozīmes pasākumus, kā arī varētu uzglabāt pasākumu rīkošanai nepieciešamos aprīkojumus, telpu
nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar mērķi – saietu pasākumu nodrošināšanai ir lietderīga
un atbalstāma.
Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot
pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to
pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi un
pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu (vienošanos).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā
arī ņemot vērā 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna
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Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Svētciema attīstības
biedrība”, reģ. Nr. 40008158574 nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamā īpašumā Dārza
ielā 26 – Nr.28 – 6,1 kv.m platībā, Nr. 29 – 78,9 kv.m platībā, Nr. 40 – 17,9 kv.m platībā, Nr.
41 – 3,0 kv.m platībā, Nr. 43 -11,8 kv.m platībā, Nr. 44 – 3,0kv.m platībā, Nr.45 – 49,0 kv.m
platībā un telpu Nr. 46 – 49,0 kv.m platībā.
2. Nekustamais īpašums tiek nodots biedrībai, lai tās biedri un Salacgrīvas novada iedzīvotāji
rīkotu sabiedriskas nozīmes pasākumus, kā arī varētu uzglabāt pasākumu rīkošanai
nepieciešamos aprīkojumus.
3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas
aktu.
4. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem.
5. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto nekustamo īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem
mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība
īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
6. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.
Lēmums Nr.163. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 4.marta iesniegums, (reģistrēts
Nr.3.16.2/131) ar lūgumu nodrošināt ar dzīvojamo platību, jo personas ir krīzes situācijā, bez dzīves
vietas.
2019.gada 6.martā Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/97 un iesaka sniegt personai
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..]
Ar 2018.gada 17.oktobra domes lēmumu Nr.346 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu
dzīvoklim [..]”, dzīvoklim noteikts Sociālo dzīvokļu statuss.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju un to, ka saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā dzīvokļa
izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punkta Nr. 4.1. un 4.2. nosacījumiem persona ir tiesīga īrēt
sociālo dzīvokli, 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 8.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2019.gada 10.aprīļa Attīstības
komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..] uz sociālo dzīvokli [..] (27,10 m2) platībā.
2. Noteikt īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
4. Noteikt, ka īres līgums stājas spēkā ar 2019.gada 22. aprīli.
5. Kontroli par lēmuma izpildi un dzīvokļa lietošanas kārtības ievērošanu uzdot Sociālajam
dienestam.
Lēmums Nr.164. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 6.marta atzinums
Nr.1.17/97 uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā publicētajiem datiem,
Salacgrīvas novada dome konstatēja:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKRS”, reģistrācijas Nr.46603002947 , Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2018. gada 16. aprīlī; sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „EURO ENERGETIC”, reģistrācijas Nr. 40003136320, Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2019. gada 18. februārī, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “FORAN WOOD “, reģistrācijas Nr. 52403024311, Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā pasludināta kā likvidēta 2016. gada 31. oktobrī.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. 1 panta
otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas
dzēš attiecīgās pašvaldības, ja nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju
reģistra, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta otro daļu, par kopējo summu EUR
98.02 (deviņdesmit astoņi euro un 02 centi) saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.165. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”BME Trading” nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
(ziņo V.Neimane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2019.gada 27.marta izziņu Nr.
7-4-919670 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BME Trading” (reģistrācijas Nr.
40103178725, juridiskā adrese – Brīvības iela 162/1-23, Rīga, LV – 1012) izslēgšanu no
komercreģistra 07.09.2018., Salacgrīvas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem, sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „BME Trading”, reģistrācijas Nr. 40103178725, 11.03.2015. uzsākts likvidācijas process
un 2018. gada 07. septembrī iepriekš minētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek izslēgta no
komercreģistra.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta
pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25.
panta trešo daļu, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”BME Tradi ng” (reģistrācijas Nr.
40103178725) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nomas zemi- 12300
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kv.m. platībā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 6615 008 0014, Ganību ielā 4, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā - EUR 0.14, t.sk. pamatparāds EUR 0.07 un nokavējuma nauda EUR 0.07.
Kopējā dzēsuma summa- EUR 0.14, t.sk. pamatparāds EUR 0.07 un nokavējuma nauda EUR
0.07.
Lēmums Nr.166.
19. §
Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Up Group” nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2019.gada 27.marta izziņu Nr.
7-4-919665 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „UP GROUP” (reģistrācijas Nr.
40103661511, juridiskā adrese – Ganību dambis 36, Rīga, LV – 1005) izslēgšanu no
komercreģistra 07.09.2018., Salacgrīvas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem, sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „UP GROUP”, reģistrācijas Nr. 40103661511, 13.11.2017. uzsākts likvidācijas process
un 2018. gada 07. septembrī iepriekš minētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek izslēgta no
komercreģistra.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta
pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to
saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25.
panta trešo daļu, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”UP GROUP” (reģistrācijas Nr.
40103661511) nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nomas zemi4.3800 ha platībā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 6672 007 0522, “Lakači”, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā - EUR 39.47, t.sk. pamatparāds EUR 28.20 un nokavējuma nauda
EUR 11.27.
Kopējā dzēsuma summa- EUR 39.47, t.sk. pamatparāds EUR 28.20 un nokavējuma nauda
EUR 11.27.
Lēmums Nr.167.
20. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” 2019.gada
13.februāra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/67) un ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālista Ivo
Juškas iesniegumu (reģ. Nr.3.18/95), saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada
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28.decembra lēmumā Nr.411 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā
autotransporta izmantošanu”:
1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādus ierakstus:
Automašīnas marka
Valsts Nr.
VW CADDY (ceļu un KO 2588
apsaimniekojamās teritorijas
speciālists)

Stāvvieta
Smilšu iela 9, Salacgrīva

2. Lēmuma 3.punktu papildināt ar sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
Valsts Nr.
VW CADDY (ceļu un KO 2588
apsaimniekojamās teritorijas
speciālists)

Stāvvieta
“Vecapiņi”,
Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads

3. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošus ierakstus:

Automašīnas marka
OPEL ZAFIRA
Automašīnas marka

Valsts Nr.
GV 149

Valsts Nr.

VW CADDY

KO 2588

DACIA DUSTER

LN 658

Īpašnieks (atbildīgais
transportlīdzekļa vadītājs)
Veco ļaužu mītne
“Sprīdīši”(Anita Lūse)

Autobenzīns E-95, A98, autogāze
Ziemā
Vasarā
9

Īpašnieks (atbildīgais
transportlīdzekļa vadītājs)
Salacgrīvas novada dome
(ceļu un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis Edžus
Jirgensons)
Salacgrīvas novada dome
(kārtībnieks Didzis Žibals)

Ziemā

8.2

Dīzeļdegviela
Vasarā

9.50

8.60

7.45

6.78

4. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar
sekojošiem ierakstiem:
Automašīnas marka
OPEL ZAFIRA
Automašīnas marka

Valsts Nr.
GV 1493

Valsts Nr.

VW CADDY

KO 2588

DACIA DUSTER
(kārtībnieki)

LN 658

Īpašnieks (atbildīgais
transportlīdzekļa vadītājs)
Veco ļaužu mītne
“Sprīdīši”(Anita Lūse)

Autobenzīns E-95,
A-98
Ziemā
Vasarā
8.2

Dīzeļdegviela

Īpašnieks (atbildīgais
transportlīdzekļa vadītājs)
Salacgrīvas novada dome
(ceļu un apsaimniekojamās
teritorijas speciālists Ivo
Juška)
Salacgrīvas novada dome
(kārtībnieks Gunita
Bisniece)
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7.92

Ziemā

Vasarā

9.50

8.60

7.45

6.78

Lēmums Nr.168. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
21. §
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 11.aprīļa Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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”:
Papildināt lēmumu ar 27.punktu šādā redakcijā:
“27. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore Kristiāna Kauliņa.”
Lēmums Nr.169. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” apstiprināšanu
(izsakās E.Keisele)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas, 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „ Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Gundega Upīte-Vīksna - Salacgrīvas novada
domes ainavu arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Kristaps Močāns – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos;
2.3.2. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.3. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja
2.3.6. Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” balvu fondu EUR 1250
(viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro un 00 euro centi) apmērā.
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Lēmums Nr.170. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
E.Keisele ierosina mainīt Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa
nolikuma 9.punkta redakciju, izsakot to: “Projektu pieteikumu var iesniegt konkursa pretendents,
kurš plāno organizēt nometni, kuras dalībnieki ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 19 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz attiecīgā gada 1.janvāri, kā arī Salacgrīvas novadā
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, ja aizbildnis vai audžuģimene ir deklarēta Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā uz attiecīgā gada 1.janvāri.”
Deputāti atbalsta E.Keiseles priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
pielikuma “Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums” 9.punktu
izsakot šādā redakcijā:
“9. Projektu pieteikumu var iesniegt konkursa pretendents, kurš plāno organizēt nometni, kuras
dalībnieki ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 5
līdz 19 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā uz attiecīgā gada 1.janvāri, kā arī Salacgrīvas novadā ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, ja
aizbildnis vai audžuģimene ir deklarēta Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz attiecīgā
gada 1.janvāri.”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājas Evijas Keiseles 2019.gada 18.februārī izteikto priekšlikumu (reģ Nr.3.18/71), ar
kuru tika uzdots Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centram “Bāka” izstrādāt priekšlikumus
nolikumam bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Salacgrīvas novadā, likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, saskaņā ar
2019.gada 11.marta un 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa
nolikums”, saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt kā konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju – Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un sporta jautājumos Eviju Keiseli.
3. Noteikt atbildīgo par projektu konkursa īstenošanu un koordinēšanu Salacgrīvas novada
domes projektu koordinatori Solvitu Kukanovsku.
4. Noteikt atbildīgo par finanšu atskaitēm un finansējuma izlietošanu – Salacgrīvas novada
domes finanšu nodaļas vadītāja vietnieci Gunu Jirgensoni.
Lēmums Nr.171. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
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24. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas sastāvā
Pamatojoties uz 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Noteikumi par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu un saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Attīstības
komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādas izmaiņas ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu
Nr.416 “Par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu” (protokola Nr.13; 5.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada
darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā:
1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas tās locekli teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi.
2. Iecelt par Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas locekli izpilddirektora palīgu tehniskos jautājumos Jāni Blūmiņu.
Lēmums Nr.172.
25. §
Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas ostas valdes locekle Inese Birziņa (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. 2019.gada 27.martā Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2019.gada 27.februāra
iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt
atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā
departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu un Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu un Rojas ostas valdes locekļa amatu.
Iesniegumam pievienota Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amata apraksts (kopija uz 3 lapām). Iesniegumā norādīts, ka
Rojas ostas valdes kompetence noteikta nolikumā “Latvijas Republikas Rojas novada Rojas ostas
pārvaldes nolikums”. Un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.pants nosaka valdes
funkcijas.
2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī netraucēs valsts amatpersonas
tiešo amatu pienākumu izpildi.
3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
3.1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā
– Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā,
vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas
(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas
amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu. Savukārt Likuma 8.1 panta otrā daļa nosaka, ja persona, kurai valsts
amatpersonas statuss tiek noteikts pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās iecelšanu, ievēlēšanu vai
apstiprināšanu amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,
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saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, attiecīgajai personai ir pienākums septiņu
dienu laikā no valsts amatpersonas statusa noteikšanas dienas rakstveidā iesniegt iepriekšminētajai
amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
3.2. Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos
gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr. 99 “Par izmaiņām
Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr.4; 7.§) nolemts iekļaut Satiksmes ministrijas
Juridiskā departamenta vietnieci - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Inesi Birziņu Salacgrīvas
ostas valdes sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvi.
Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas,
kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta piektās nosacījumiem ostas
valdes loceklis papildus Likuma papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
3.4. Saskaņā ar likumu “Par ostām” 26.pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju —
pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru
norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo
komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija,
kas saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem ir kompetenta izsniegt atļauju savienot
Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.
3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas
pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas.
Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta
lēmumu Nr. 98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā
Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu
nodaļas vadītājas darba pienākumi ir noteikti amata aprakstā, kas apstiprināts 2016.gada
29.decembrī, un tie galvenokārt saistīti ar nodaļas darba plānošanu, vadību un ar valstij personā
piekrītošā/piederošā nekustamā apsaimniekošanas un atsavināšanas saistītu priekšlikumu
sagatavošanu, departamenta ierēdņu darba novērtēšanu, atzinumu sagatavošanu par ministrijas
struktūrvienību un citu iestāžu sagatavotiem normatīvo aktu projektiem.
Rojas ostas valdes kompetence noteikta nolikumā “Latvijas Republikas Rojas novada Rojas
ostas pārvaldes nolikums”, kas apstiprināts ar Rojas novada domes 2017.gada 12.decembra sēdes
lēmumu Nr. 248 (protokols Nr. 15).
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.panta pirmā daļas nosaka, ka Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
uzraudzības un pārvaldes institūcija. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes funkcijas ir
noteiktas iepriekš minētā likuma 10.pantā.
Izvērtējot Likuma par ostām 7.pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās
Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas un Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata pienākumus
kopsakarā ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces - Nekustamo
īpašumu nodaļas vadītājas darba pienākumiem, Rojas ostas valdes locekļa amata pienākumiem,
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Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata pienākumiem secināms, ka Salacgrīvas
ostas valdes locekļa amata savienošana ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora
vietnieces - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu un
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3.6. 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 bija par
pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 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).
3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
4. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta otro
daļu, 7.panta piektos daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī
ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut Inesei Birziņai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes
ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas
amatu un Rojas ostas valdes locekļa amatu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa
amatu.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta otro daļu,
189.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.173. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gori, Gruzijā
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu un domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos E.Keiseli, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada
domes deputāts Jānis Cīrulis.
Pamatojoties uz 2019.gada 7.marta sadraudzības pašvaldības Gori uzaicinājumu uz Gruzījas
neatkarības pasludināšanas gadadienu 2019.gada 26.maijā (saņemts 2019.gada 8.martā Salacgrīvas
novada domē, reģ.Nr.3.9/270), saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
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balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un priekšsēdētāja
vietnieci izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Eviju Keiseli uz Gori pašvaldību
Gruzijā laikā no 2019.gada 25. līdz 29.maijam.
2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus un dienas naudu no budžeta līdzekļiem
2010.gada 12.oktobra MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” noteiktā kārtībā.
3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam,
nosakot piemaksu par veikto darbu 30% no pamatalgas.
Lēmums Nr.174. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones 2019.gada 5.aprīļa
iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/110), saskaņā ar noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada
lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1., 4.4.apakšpunktu,
5.punktu, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Apstiprināt šādas telpu nomas un pakalpojumu maksas Salacgrīvas vidusskolā:
1.1.
Klašu telpu noma apmācībām (kursiem, semināriem) 1 astronomiskai stundai (30
darba vietas)
2.42 euro.
1.2.
Datorklases iznomāšana nodarbībām vienai (astronomiskai) stundai ( 12 darba
vietas)
4.27 euro
1.3.
Sporta zāles noma nometņu sporta nodarbībām vienai (astronomiskai) stundai
3.00 euro
1.4.
Dienesta viesnīcas noma vienai personai diennaktī
13.00 euro
1.5.
Klašu un mācību kabinetu, darba kabinetu, sporta un aktu zāles, ēdamzāles,
garderobes un gaiteņu noma nakšņošanai vienai personai diennaktī (izmantojot sporta
zāles dušas)
5.00 euro
1.6.
Ēdamzāles noma nometnēm vienai ēdienreizei
2.50 euro
1.7.
Veļas mašīnas izmantošana vienai mazgāšanas reizei
1.50 euro
1.8.
Dušas izmantošana par vienu mazgāšanās reizi vienai personai, kura neiznomā
Salacgrīvas vidusskolas telpas
2.00 euro
1.9.
Salacgrīvas vidusskolas medicīnas kabineta nomas maksa vienai astronomiskai
stundai (telpas iznomājot ārpus iestādē noteiktā darba laika)
1.00 euro
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2. I stāva dienesta viesnīcas telpu noma izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai
darbiniekiem mācību gada laikā no 01.septembra līdz 31.maijam vienā mēnesī 15.00 euro
Noteikt, ka komunālie maksājumi (maksa par elektroenerģijas patēriņu, auksto un karsto ūdeni,
kanalizāciju) izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai darbiniekiem I stāva dienesta
viesnīcas iznomāšanas laikā, tiek veikti pēc izglītības iestādes piestādīta rēķina, saskaņā ar
skaitītāju rādījumiem.
3. Noteikt maksu par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolas izglītojamiem mēnesī
7.00 euro.
3.1.
Atbrīvot no maksas par dzīvošanu dienesta viesnīcā Salacgrīvas vidusskolas
izglītojamos no mazturīgām ģimenēm (uzrādot izziņu par atbilstību mazturīgo ģimeņu
statusam).
3.2.
Atbrīvot no 1.7. punktā minētās maksas Salacgrīvas vidusskolas izglītojamos.
4. Noteikt maksu par izglītības iestādes mācību virtuves izmantošanu nometnēm vienai diennaktij
4.50 euro.
5. Noteikt kafijas/dzērienu pašapkalpošanās iekārtas lietošanas izmaksas mēnesī 15.00 euro.
6. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.maiju.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:
7.1.
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.183 “Par Salacgrīvas
vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu” (ar grozījumiem
2018.gada 18.jūlijā, lēmums Nr. 252)
7.2.
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.476 “Par Salacgrīvas
vidusskolas medicīnas kabineta nomas maksas noteikšanu”;
7.3.
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.351 “Par Salacgrīvas
vidusskolas dienesta viesnīcas telpu nomas maksas apstiprināšanu iznomāšanai izglītības
iestādē strādājošiem pedagogiem vai darbiniekiem mācību gada laikā no 1.septembra
līdz 31.maijam”;
7.4.
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumu Nr.186 “Par kafijas/dzērienu
pašapkalpošanās iekārtas lietošanas izmaksu apstiprināšanu Salacgrīvas vidusskolā”.
Lēmums Nr.175. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 14 lp. un iesniegums uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
28. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma
„POSITIVUS 2019” laikā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones 2019.gada 5.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr.3.18/110), Ministru kabineta 22.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4.apakšpunktu, 5.punktu, noteikumu „Salacgrīvas
novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, saskaņā ar
2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), 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. Noteikt Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas pasākuma „POSITIVUS 2019” laikā no
2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam (ieskaitot), sekojošā apmērā:
1.1.
Klašu, mācību kabinetu, sporta un aktu zāles, garderobes, ēdamzāles, gaiteņu un
darba kabinetu noma (izmantojot sporta zāles dušas)
8.00 EUR no pers./dienā
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1.2.

dienesta viesnīcas noma

19.00 EUR no pers./dienā

Lēmums Nr.176. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 2 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju festivālam 2019.gada 25.maijā
Pamatojoties uz Noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134,
nosacījumiem, 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas Reņģēdāju festivāla Zaļumballē, kas norisināsies 2019.gada
25.maijā no plkst.21.00 laukumā pie Salacgrīvas novada kultūras centra, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā (ieeja no plkst. 20.00):
1.1.
3.00 EUR;
1.2.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas.
Lēmums Nr.177.
30. §
Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu
un laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
Pamatojoties uz 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt tirdzniecības dalībniekiem, izņemot lēmuma 2.punktā minētajiem tirdzniecības
dalībniekiem, šādas maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu Reņģēdāju
festivālā, Salacgrīvā, Ostas ielā un laukumā pie Salacgrīvas kultūras nama:
N.p.k.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Amatniecības izstrādājumu (slotas, koka
karotes, kāti, adījumi, tamborējumi u.c.)
tirdzniecībai
Tirdzniecībai ar pārtikas izstrādājumiem
Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecībai ar daiļamatu meistaru
izstrādājumiem (pinumi, keramika, ādas,
austie izstrādājumi, metāla u.c. materiālu
izstrādājumi), mūzikas ierakstiem, grāmatām,
firmu prezentāciju stendiem, loterijai
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Mērvienība
1m

Cena
EUR
2.48

PVN
21%
0.52

Kopā
EUR
3.00

1 m

7.44

1.56

9.00

1 m

8.26

1.74

10.00

1 m

5.79

1.21

7.00

1.5.

Tirdzniecībai, kura nav minēta punktos
1.1.,1.2.

1 m

7.44

1.56

9.00

2. Noteikt tirdzniecības dalībniekiem, kuri saimniecisko darbību vai komersanta juridisko adresi
reģistrējuši Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, šādas maksas par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu Reņģēdāju festivālā Salacgrīvā, Ostas ielā un
laukumā pie Salacgrīvas kultūras nama:
2.1

2.2.
2.3
2.4

Amatniecības izstrādājumu (slotas, koka
karotes, kāti, adījumi, tamborējumi u.c.)
tirdzniecībai
Tirdzniecībai ar pārtikas izstrādājumiem

1m

1.24

0.26

1.50

1 m

3.72

0.78

4.50

Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecībai ar daiļamatu meistaru
izstrādājumiem (pinumi, keramika, ādas,
austie izstrādājumi, metāla u.c. materiālu
izstrādājumi), mūzikas ierakstiem, grāmatām,
firmu prezentāciju stendiem, loterijai

1 m

4.13

0.87

5.00

1 m

2.89

0.61

3.50

3. Noteikt šādu objektu un laukumu izmantošanas nomas maksu Reņģēdāju festivālā Salacgrīvā,
Ostas ielā un laukumā pie Salacgrīvas kultūras nama:
3.1
3.2.
3.3.
3.4.

Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Karuseļiem par vienu vienību (maksa 24 h)
Atrakciju stendiem

līdz 50
m2
virs 50
m2
2

1m

35.54

7.46

43.00

70.25

14.75

85.00

70.25
4.13

14.75
0.87

85.00
5.00

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.111 “Par
maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un laukumu
izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā” (protokols Nr.4; 19.§).
Lēmums Nr.178.
31. §
Par Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas maksas, pakalpojumu
un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu
(ziņo E.Keisele)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada kultūras centra direktores Pārslas Dzērves ierosinājumu,
noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskās personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 5.punktu, saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošas telpu nomas maksas Salacgrīvas novada kultūras centrā:
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1.1. Salacgrīvas novada kultūras centra (Ostas iela 3, Salacgrīva) telpu nomas maksu:
1.1.1. foajē 12,00 EUR/h
1.1.2. mazā zāle 5,00 EUR/h
1.1.3. nodarbību telpas kora zālē, aktierzālē vai spoguļzāle 3.20 .EUR/h
1.1.4. skatuve 6.50 EUR/h
1.1.5. lielā zāle – izklaides pasākumiem, ballēm, koncertiem 35.00 EUR/h
1.1.6. lielā zāle sapulcēm, semināriem 20,00 EUR/h
1.2. Ainažu kultūras nama ((Valdemāra iela 50, Ainaži) telpu nomas maksu:
1.2.1. baltā zāle vai zaļā zāle 4.60 EUR/h
1.2.2. lielā zāle 13.00 EUR/h
1.3. Liepupes pagasta tautas nama (“Mežgravas” Liepupes pagasts) telpu nomas maksu:
1.3.1. mazā zāle 3.96 EUR/h
1.3.2. lielā zāle 8.11EUR/h
1.4. Lauvu tautas nama (“Lauvas”, Salacgrīvas pagasts) telpu nomas maksu:
1.4.1. istaba 2.95 EUR/h
1.4.2. zāle 6,80 EUR/h
2. No noteiktās telpu nomas maksas tiek atbrīvotas Salacgrīvas novadā reģistrētas biedrības,
kuras regulāri izmanto Salacgrīvas novada kultūras centra telpas mēģinājumiem, lai sagatavotu
un sniegtu priekšnesumus bez atlīdzības, un veidotu izstādes pašvaldības kultūras iestāžu
rīkotajos pasākumos – (Lieldienas, Vasarsvētki, Līgo svētki, Jūras svētki, Pilsētas svētki, Nēģu
gadatirgus, Ziemassvētki, u.c. pasākumi).
3. Salacgrīvas novada teritorijā reģistrētiem Komersantiem vai deklarētām fiziskām personām,
kuras regulāri izmanto kultūras iestāžu telpas mēģinājumiem, un sniedz priekšnesumus bez
atlīdzības pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajos pasākumos, nosaka telpu nomas maksas 50%
apmērā no lēmuma 1.punktā noteiktajām nomas maksām.
4. Nomas maksa un maksas pakalpojumi apliekami ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā
kārtībā.
5. Noteikt sekojošu Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas maksu dažādu sarīkojumu
rīkošanai ar „Nomnieka” ieejas biļetēm:
5.1. atpūtas un izklaides sarīkojumiem 20 % no biļešu ietirgotās summas (t.sk. PVN);
5.2. koncertiem, teātriem, bērnu sarīkojumiem un kino demonstrēšanai 10% no biļešu ietirgotās
summas (t.sk PVN).
6. Noteikt ieejas biļešu cenas Salacgrīvas novada kultūras centra rīkotajos pasākumos no
0,50 EUR - 25.00 EUR
Konkrētā pasākuma ieejas maksu nosaka Salacgrīvas novada kultūras centra direktors.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 2013.gada 25.septembra lēmumu
Nr.452 „Par telpu nomas un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu”, 2013.gada
25.septembra lēmumu Nr.455 “Par Lauvu tautas nama sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu” un 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.466 “Par karstā ūdens maksas
Salacgrīvas kultūras nama īrniekiem apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.179. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam.
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32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263
“Par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas
2019.gada 1.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.18/97), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada
lēmumu Nr.134 „Noteikumi „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 5.punktu un saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Papildināt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmuma “Par Salacgrīvas novada
bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” 1.punktu ar 6.apakšpunktu šādā redakcijā:
N.p.k.

6.

Bibliotēkas pakalpojumi

Mērvienība

Telpu noma – viena darba vieta 9m2

stunda

Cena
(EUR)
[bez PVN]
0.83

Lēmums Nr.180. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
33. §
Par pabalsta piešķiršanu no Ziedojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām
Pamatojoties uz 2019.gada 1.aprīlī saņemto biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienības”
prezidentes Ivetas Krauzes iesniegumu (reģ.Nr.3.16/189) ar lūgumu līdzfinansēt [..] dalību
3.Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas
norisināsies Viļņā, Lietuvā 2019.gada 18. maijā, sedzot izdevumus 77 eiro apmērā, ņemot vērā
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 4.aprīlī. iesniegto izvērtējumu
(reģ.Nr.3.18/107), saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Piešķirt EUR 77 (septiņdesmit septiņi eiro) līdzfinansējumu [..] dalībai 3.Baltijas Nedzirdīgo
vieglatlētikas sacensībās bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas norisināsies Viļņā,
Lietuvā 2019.gada 18. maijā.
Izmaksu veikt no Ziedojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām.

Lēmums Nr.181. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 4.aprīļa atzinums
Nr.1.17/138 uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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34. §
Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta
“Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības 2.1. „Atbalsts vides resursu vairošanai un
klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem, projektam “Baznīcas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām, t.i. 5’000 EUR (pieci tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas 50’000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro).
Izskatījusi RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” valdes priekšsēdētāja Kaspara
Runča 2019.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/204), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§),saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, 2019.gada 10.aprīļa Attīstības komitejas un 2019.gada 11.aprīļa
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta “Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro).
Lēmums Nr.182. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par finansiālu atbalstu apvienotā sastāva jauniešu deju kolektīva “Liepupīte” un vidējās
paaudzes deju kolektīva “Ulubele” koncertbraucienam uz Budapeštu, Ungārijā
no 2019.gada 19. līdz 24.augustam
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi jauniešu deju kolektīva “Liepupīte” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Ulubele”
pārstāvja Zandas Pūles 2019. gada 27.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3.18/93) par to, ka kolektīvi
apvienotā sastāvā vēlas doties koncertbraucienā uz Budapeštu, Ungārijā no 2019.gada 19. līdz
24.augustam, ņemot vērā Salacgrīvas novada kultūras centra direktores Pārslas Dzērves 2019.gada
4.aprīļa saskaņojumu, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas
novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013. ar grozījumiem
lēmums Nr.163 no 20.04.2016.), saskaņā ar 2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1666 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit seši euro) apvienotā sastāva jauniešu
deju kolektīva “Liepupīte” un Vidējās paaudzes deju kolektīva “Ulubele”
koncertbraucienam uz Budapeštu, Ungārijā no 2019.gada 19. līdz 24.augustam EUR 1666
(viens tūkstotis seši simti sešdesmit seši euro)
2. Jauniešu deju kolektīvam “Liepupīte” un Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Ulubele” ir
pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par
piedalīšanos kultūras pasākumos.
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Lēmums Nr.183. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
(ziņo E.Keisele, D.Straubergs)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores 2019.gada 5.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr. 3.18/112), uzklausot Salacgrīvas no vada domes priekšsēdētāja vietnieces
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
uzraudzības padomes locekles Evijas Keiseles informāciju par Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolu, saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu un 65.punktu,
ņemot vērā 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.31 “Par pašvaldības
finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” ar 3.un 4. punktu šādā
redakcijā:
“3. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas Salacgrīvas novada sešiem treneriem finansējumu 897 euro (astoņi simti deviņdesmit septiņi
euro) veselības apdrošināšanas polišu iegādei
4. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 20’862 euro (divdesmit tūkstoši astoņi simti
sešdesmit divi euro), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 2019.gada pamatbudžetam otrajam
ceturksnim 2018.gada līmenī, līdz precizēta atbilstoši “Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas nolikumam” sagatavota pieprasījuma saņemšanai, kurš izskatīts un saskaņots uzraudzības
padomē.”
Lēmums Nr.184. Iesniegums uz 1 lp. un papildus informācija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā
(ziņo D.Straubergs)
D.Būmane informē, ka ir nepieciešams izmainīt Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikuma projekta 2.1.8.punktu, lai nodaļai būtu tiesības
izskatīt personu iesniegumus zemes ierīcības jomā, pieņemt atbilstošus lēmumus zemes ierīcības
projektu uzsākšanai, apstiprināšanai vai atteikumam.
D.Straubergs ierosina veikt minētos grozījumus.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
pielikuma Nr.2 “Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikums”
2.1.8.punktu izsakot šādā redakcijā: “2.1.8. Pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķiem, adresēm un nosaukumiem, zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma un zemes
vienību apvienošanu, zemes vienības platības precizēšanu un atzīšanu par starpgabaliem, par zemes
gabala platības un robežu plāna apstiprināšanu, par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu.
Izskatīt personu iesniegumus zemes ierīcības jomā, pieņemt atbilstošus lēmumus zemes ierīcības
projektu uzsākšanai, apstiprināšanai vai atteikumam;”
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Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, pastarpinātās pārvaldes
iestādes (atvasinātas publiskas personas), darbojoties jomā, kas ar likumu nodota attiecīgās
atvasinātās publiskās personas autonomā kompetencē, pārstāv šo publisko personu. Saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām”, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju izpildi.
Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnijā Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 35.punktu vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo
dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas
mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 9.punkts, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15 panta pirmo
daļu ierakstot zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā,
nostiprinājuma lūgumam pievienojams institūcijas lēmums par zemes gabala platību un robežu
plāna apstiprināšanu. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma
par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām,
pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu pašvaldība pieņem lēmumu, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 7.panta pirmos un trešo
daļu dome vai tās deleģēta institūcija reģistrē persona pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā, ja tā iepriekš minētā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā ir atzīta par
tiesīgu saņemt palīdzību. Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10.panta
otro daļu (2) lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā
palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 1.panta vienpadsmitās daļas a)
punktu zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir
mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai nosacījumiem. Pašvaldība var deleģēt tās
nodaļai vai iestādei pieņemt lēmumus par zemes gabalu Salacgrīvas novadā atzīšanu par
starpgabaliem, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitās
daļas a) punktu.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu pirmo daļu Vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu trešā daļa nosaka, ka Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās
pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu,
detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomās funkcijās ietilpst sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, lai
uzlabotu koordināciju starp pašvaldības iestādēm, nodaļām un speciālistiem un nodrošinātu
pašvaldības centrālās administrācijas darbību atbilstoši labas pārvaldības principiem, un saskaņā ar
2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
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Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pārveidot Attīstības un plānošanas nodaļu par Attīstības un projektu nodaļu, deleģējot tai
nodaļas nolikumā noteiktos uzdevumus un funkcijas.
2. Apstiprināt Attīstības un projektu nodaļas nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Izveidot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu, deleģējot tai nodaļas
nolikumā noteiktos uzdevumus, funkcijas un lēmumu pieņemšanas tiesības.
4. Apstiprināt Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikumu saskaņā
ar 2.pielikumu.
5. Likvidēt Nekustamā īpašuma nodaļu un Uzņēmējdarbības atbalsta centru.
6. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu
Nr.395 (Protokols Nr.13; 1.§) apstiprināto Nekustamā īpašuma nodaļas nolikumu.
7. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.185. Pielikumi uz 4 lp. un pievienoti protokolam.
38. §
Par Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
un lēmumu pieņemšanas deleģējumu
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, pastarpinātās pārvaldes
iestādes (atvasinātas publiskas personas), darbojoties jomā, kas ar likumu nodota attiecīgās
atvasinātās publiskās personas autonomā kompetencē, pārstāv šo publisko personu. Saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām”, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju izpildi.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem, saskaņā ar likuma un pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem,
piešķir pašvaldība. Saskaņā ar likumā par „Nodokļiem un nodevām” doto definējumu nodokļu
administrācija ir pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes. Nodokļu
administrācija veic nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu saskaņā ar normatīvo aktu
nosacījumiem, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Salacgrīvas
novada dome lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu un nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanu bija deleģējusi Nekustamā īpašuma nodaļai. Ņemot
vērā to, ka ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.185 “Par izmaiņām
pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā” ir nolemts likvidēt Nekustamā īpašuma nodaļu un
izveidot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu, ir lietderīgi pārveidot Finanšu
un ekonomikas nodaļu par Finanšu nodaļu un deleģēt Finanšu nodaļai veikt nekustamā īpašuma
nodokļu administrēšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piešķiršanu, un pilnvarot finanšu nodaļu pašvaldības vārdā pieņemt šos lēmumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.185 “Par izmaiņām pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrā”, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

38

1. Pārveidot Finanšu un ekonomikas nodaļu par Finanšu nodaļu, kuras kompetencē ir
nodrošināt pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu un kontroli, nodrošināt Salacgrīvas
novada domes grāmatvedības uzskaiti, nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanu, paziņošanu, uzskaiti un samaksas kontroli.
2. Deleģēt Finanšu nodaļai pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma
nodokļu administrēšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanu.
3. Apstiprināt Finanšu nodaļas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.186. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi 2019.gada 17.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.185
“Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā”. Ņemot vērā ar iepriekš minēto
lēmumu apstiprinātā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas nolikumā un Attīstības un projektu nodaļas nolikumā noteikto funkciju
deleģējumu nodaļām, ir nepieciešams veikt grozījumus Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.aprīļa Finanšu
komiteju atzinumam, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 496 “Par Salacgrīvas novada
būvvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
(turpmāk – nolikums):
1. Svītrot nolikuma 7.1.7., 7.1.8., 7.3., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13.apakšpunktus.
2. Nolikuma 7.2.punktu un 7.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“7.2. pārzina, koordinē un nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību un vides vizuālās
kvalitātes prasības saskaņā ar teritorijas plānojumu un tiesību aktiem:
7.2.1. organizē kvalitatīvas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu
saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
7.2.2. piedalās teritorijas plānojuma izstrādē;
7.2.3. piedalās arhitektūras konkursu komisiju darbā par būvniecības objektiem, kuri pilnīgi
vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;
7.3. piedalās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas
plānojumu, lokālpānojumu un detālplānojumu veidošanā.”
3. Nolikuma 8.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“8.3. noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, un pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši
likumu un citu normatīvo aktu prasībām.”
4. Nolikuma 9.punktu izteikt šādā redakcijā:
“9. Būvvalde un tās amatpersonas ir atbildīgas par būvniecības un lietojuma atbilstību
likumu un citu normatīvo aktu un saistošo noteikumu prasībām savas teritorijas robežās.”
Lēmums Nr.187.

39

40. §
Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
saskaņā ar pielikumu
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.188. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
41. §
Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
Lai nodrošinātu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” balsojums
par lēmuma projektu tiek dalīts.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta pielikuma
“Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” ievaddaļu, 1.un
2.nodaļu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt “Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums” ievaddaļu, 1.nodaļu “Vispārējie noteikumi” un 2.nodaļu
“Deputāti”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns aicina deputātus balsot
lēmuma projekta pielikuma “Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums” 3.nodaļu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt “Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 3.nodaļu
“Domes priekšsēdētājs”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta pielikuma
“Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 4.nodaļu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele,
Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt “Salacgrīvas
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novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 4.nodaļu “Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta pielikuma
“Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 8.nodaļu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
“Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 8.nodaļu “Izglītības
iestāžu vadītāji, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar domi un pilda darba devēja funkciju”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta pielikuma
“Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 5., 6., 7., 9., 10.nodaļu
un lēmuma projekta 2.un 3.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt “Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums” 5.nodaļu “Izpilddirektors un padomnieks juridiskajos
jautājumos”, 6.nodaļu “Domes darbinieki, komisiju, komiteju un darba grupu locekļi un
protokolisti”, 7.nodaļu “No domes budžeta finansētās iestādes veco ļaužu mītne “Sprīdīši” vadītājs,
kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar domi, un pilda darba devēja funkciju”, 9.nodaļu “Pārējās
Salacgrīvas novada domes amatpersonas (darbinieki)”, 10.nodaļu “Nobeiguma noteikumi”, lēmuma
projekta 2.punktu – Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā un lēmuma projekta 3.punktu - Ar šī
lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada
19.decembra lēmumu 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 likumu, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa
Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada
19.decembra lēmumu Nr.621 „Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.189. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
42. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419
“Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
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Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.decembra lēmumu Nr.419 apstiprinātajā Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Nolikuma 3.12.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“3.12. Nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un ņemot
vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, ar
iestādes direktora rīkojumu, saskaņojot ar domes izpilddirektoru, šai amatpersonai (darbiniekam)
var tikt noteikta piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, atbilstoši
pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 % no
amatpersonai noteiktās mēnešalgas. Piemaksa sastāv no divām daļām:
3.12.1. piemaksa par personīgo darba ieguldījumu tiek noteikta par nostrādāto laiku vai amatā,
kuram tiek piemērota piemaksa par personisko darba ieguldījumu. Piemaksa nedrīkst pārsniegt
20% no mēnešalgas, nosakāma atbilstoši šā Nolikuma 3.pielikumā noteiktiem kritērijiem un var
tikt izmaksāta reizi mēnesī, vienlaicīgi ņemot vērā darbinieka darbības un tās rezultātu
novērtējumu iepriekšējā periodā (saskaņā ar 1.pielikuma 1 punktu).
3.12.2. piemaksu par darba kvalitāti, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu
attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, kas tiek izvērtēta, saskaņā ar šī Nolikuma 2. pielikumā
noteiktiem kritērijiem reizi ceturksnī sadalījumā pa mēnešiem. Piemaksa var tikt piešķirta reizi
ceturksnī, nepārsniedzot 20% mēnesī no amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas, un izmaksāta
reizi ceturksnī, pamatojoties uz direktora rīkojumu, kurš saskaņots ar izpilddirektoru, kurā tiek
norādīts piešķirtās piemaksas apjoms procentos no mēnešalgas sadalījumā pa ceturkšņa
mēnešiem.
Piemaksas nepiemēro fiziskā darba veicējiem kuru amati klasificēti amatu saimē - 13.
Fiziskais un kvalificētais darbs, 4. Apsardze un uzraudzība, 5. Ārstniecība, 29. Pedagoģijas darbības
atbalsts un 31.I Veic laboratoriju un izpētes darbu sagatavošanu un apkopošanu”
2. Nolikuma pielikumus Nr. 1 un Nr.2 uzskatīt par spēku zaudējušiem.
3. Papildināt nolikumu ar pielikumu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 sekojošā redakcijā:
“PIELIKUMS Nr. 1
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji
1.

2.

3.

Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitāti atvaļinājuma pabalsta, papildatvaļinājuma un
piemaksas par personisko darba ieguldījumu piešķiršanai izvērtē reizi gadā pēc šādiem
kritērijiem:
1.1. Darba kvalitāte
1.1.1. Darbs tiek veikts bez kļūmēm (vai ar neievērojamām kļūdām, kuras tiek labotas
patstāvīgi)
1.1.2. Ir regulāra augsta darba kvalitāte, nav nepieciešama kontrole, uz darbinieku var
pilnībā paļauties.
1.2. Lojalitāte
1.2.1. Pozitīva attieksme pret darbu
1.2.2. Lojāla attieksme pret darba devēju, tā rīkojumiem un lēmumiem
Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas izvērtējumam papildus tiek izvērtēts nodarbinātības
ilgums Salacgrīvas novada pašvaldībā, piemērojot šādus kritērijus:
2.1. Sākot ar 1 pilnu gadu līdz 3 pilniem gadiem- 40% apmērā no mēnešalgas;
2.2. No 3 pilniem gadiem līdz 5 pilniem gadiem - 45% apmērā no mēnešalgas;
2.3. Vairāk par 5 pilniem gadiem – 50% apmērā no mēnešalgas.
Atvaļinājuma pabalstu var piešķirt vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā
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atvaļinājumā, saskaņā ar šī pielikuma 1.1., 1.2. punktā un 2.punktā noteiktajiem izvērtēšanas
kritērijiem šādā kārtībā:
3.3. Atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem, piešķir ar direktora rīkojumu, izvērtējot noteiktos
kritērijus.
3.4. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un, izbeidzot amata
(darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.
4.
Apmaksātu papildatvaļinājumu piešķir atkarībā no darba stāža un saskaņā ar šī pielikuma
1.punktā noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem.
5.
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu tiek noteikta par nostrādāto laiku amatā vai
amatā, kuram tiek piemērota piemaksa par personisko darba ieguldījumu, ņemot vērā
darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējumu saskaņā ar šī pielikuma 1.punktā
noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem.
PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Piemaksas par darba kvalitāti noteikšanas kritēriji
Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitāti piemaksas par darba kvalitāti piešķiršanai izvērtē reizi
ceturksnī pēc šādiem kritērijiem:
1.

2.

3.

Orientācija uz attīstību un rezultāta sasniegšanu – vēlme veikt uzdevumus arvien labāk,
izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas
organizācijas attīstībā un tās īstenot. Ir gatavs pielikt pūles, izmēģināt jaunas pieejas un
metodiski strādāt, lai to sasniegtu.
Iniciatīva – gatavība aktīvi rīkoties, noteikt un risināt problēmas, meklēt iespējas uzlabot darba
rezultātus. Spēja saskatīt un sagatavoties jaunām iespējām nākotnē. Gatavība darīt vairāk, kā to
prasa formālie amata pienākumi.
Atsaucība – vēlme palīdzēt citiem (iekšējiem un ārējiem „klientiem”), izpildīt viņu vajadzības.
Uzņemas atbildību, ja rodas problēmas.
PIELIKUMS Nr. 3
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Amatpersonas (darbinieku) personiskā darba ieguldījuma izvērtēšanas kritēriji
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu var tik piešķirta vienu reizi mēnesī, saskaņā ar turpmāk
norādītajiem kritērijiem:
1. Piemaksa par personisko darba ieguldījumu tiek noteikta par nostrādāto laiku vai amatā, kuram
tiek piemērota piemaksa par personisko darba ieguldījumu. Nosakot piemaksu par personisko darba
ieguldījumu, izvērtēšanu veic reizi ceturksnī, izvērtējot nostrādātos pilnos gadu attiecīgajā amatā
vai līdzvērtīgā amatā uz katra ceturkšņa 1.datumu (t.i. 01.01., 01.04., 01.07.,01.10.).
Piemaksas apjoms, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu amatā vai amatā, kuram tiek piemērota
piemaksa par personisko darba ieguldījumu Salacgrīvas novada pašvaldībā tiek noteikti par laika
posmu sākot no 3 pilniem nostrādātiem gadiem šādā apjomā:
1.1. Amatpersonas (darbinieki) kas nostrādājuši 3 pilnus gadus - 3% apmērā no mēnešalgas;
1.2. Par katru nākamo nostrādāto gadu amatpersonas (darbinieka) piemaksas apmērs palielinās –
1% apmērā no mēnešalgas.
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Piemaksu par personisko darba ieguldījumu darbiniekiem, izvērtējot noteiktos kritērijus, piešķir ar
direktora rīkojumu, saskaņojot ar izpilddirektoru.”
4. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.maiju.
Lēmums Nr.190.
43. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” 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 likumu, saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.94
„Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.191. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
44. §
Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu
vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2019.gada 8.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.aprīļa
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu
kolektīvu vadītāju, koncertmeistaru un kora mākslinieka darba samaksu” saskaņā ar
pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējošu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu
Nr.401 “Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu
kolektīvu vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba
samaksu” apstiprināšanu”
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.192. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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45. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
A.Zunde lūdz mainīt Finanšu nodaļas amatu nosaukumus “Nodokļu speciālists” uz “Nekustamā
īpašuma nodokļu speciālists” un “Nodokļu speciālista palīgs” uz “Nekustamā īpašuma nodokļu
speciālista palīgs”, klasificējot tos.
Deputāti atbalsta izpilddirektora A.Zundes priekšlikumu par grozījumiem sagatavotajā lēmuma
projektā.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma
projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns.
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns aicina deputātus balsot par
lēmuma projektu ar grozījumiem, tā 4.punktā iekļautās 2.3.apakšsadaļas “Finanšu nodaļa” 10. un
11.ierakstu izsakot šādā redakcijā:
Amatalga
Nr.

10
11

Amats

Nekustamā īpašuma
nodokļu speciālists
Nekustamā īpašuma
nodokļu speciālista palīgs

Koeficients

Slodzes

0.5

1

0.455

0.8

912 €
664 €

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

23. III A
23. III A

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 ”Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”, 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.185 “Par izmaiņām
pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā”, 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.186 “Par
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas
deleģējumu” un pamatojoties uz sociālā pedagoga Ingas Paroles 2019.gada 1.aprīļa iesniegumu
(reģ.Nr.3.18/99), ņemot vērā 2019.gada 4.aprīļa un 10.aprīļa Salacgrīvas novada domes amatu
klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumus un saskaņā ar 2019.gada
11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
1.apakšsadaļas “Lēmējvara” izteikt jaunā redakcijā 1. ierakstu:
Nr.

1

Amats

Koeficients

Slodzes

Domes priekšsēdētājs

Amatalga euro

2 669 €
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Amata saime
(apakš
saime),
līmenis

Piezīmes

Pamatojoties uz
Salacgrīvas novada
domes 2019.gada
17.aprīļa lēmuma
Nr…"Salacgrīvas
novada domes darba
samaksas un sociālo

garantiju nolikums"
3.2. punktu, tiek
piemērots mēnešalgas
palielinājums 20%
apmērā

2. No Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
izslēgt šādas apakšsadaļas:
2.1. “2.2. Attīstības un plānošanas nodaļa”;
2.2. “6.1. “Enerģētika”;
2.3. “6.2. “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”;
2.4. “5.3. Nekustamā īpašuma nodaļa”.
3. No Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļas 5.2. “Salacgrīvas novada būvvalde” izslēgt:
3.1.
3.ierakstu -Teritorijas plānotājs;
3.2.
4. ierakstu – Ainavu arhitekts.
4. Pielikumu Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļu 2.3. “Finanšu un ekonomikas nodaļa” izteikt jaunā redakcijā:
2.3. Finanšu nodaļa
Nr.

1
2
3

Amats

Vadītājs
Vadītāja vietnieks
Ekonomists -budžeta
plānotājs

Koeficients

Slodzes

Amatalga

0.88
0.75

1
1

0.75

1

1 605 €
1 368 €
1 368 €

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

12.1 IV A
12.1 IV A
12.1. III A

4

Algu grāmatvedis

0.56

1

5

Grāmatvedis

0.58

1

6

Grāmatvedis

0.55

1

7

Grāmatvedis

0.54

1

985 €

14. III A

8
9

Grāmatvedis
Grāmatvedis
Nekustamā īpašuma
nodokļu speciālists
Nekustamā īpašuma
nodokļu speciālista
palīgs

0.54
0.53

1
0.2

985 €

14. III A
14. III A

0.5

1

0.455

0.8

10
11

1 021 €

1 058 €
1 003 €

193 €
912 €

14. III B

14. III B

14. III A

23. III A

664 €
23. III A

11 162 €

10
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Piezīmes

Padziļināts darbs
darba algas
grāmatvedības
apakšsistēmā, VID
atskaišu
sagatavošana un
iesniegšana.
Padziļināts darbs un
izpratne
pamatlīdzekļu un
krājumu
grāmatvedības
apakšsistēmā.
Maksājuma
dokumentu
sagatavošana
Darbs realizācijas
apakšsistēmā
Darbs apgādes
apakšsistēmā

5. Pielikumu Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
papildināt ar sekojošām apakšsadaļām: 6.9. “Attīstības un projektu nodaļa” un 6.10.
“Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa” šādā redakcijā:
“6.9. Attīstības un projektu nodaļa
Nr.

Amats

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

0.7

1

1277 €

32. III A

0.65

1

51. III

0.572

1

1186 €
1043 €

0.5

1

Projektu vadītājs
Attīstības un teritorijas
plānotājs
Projekta koordinators
Uzņēmējdarbības
konsultants

1
2
3
4

4

912 €
4 418 €

Piezīmes

32. IIA
32. IIA

6.10. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
Nr.

Amats

3

Ceļu un apsaimniekojamās
teritorijas speciālists
Būvniecības projektu
vadītājs
Enerģētiķis

4

Zemes lietu speciālists

1
2

Slodzes

0.6

1

1094 €

3.III

0.6

1

32 III A

0.6

1

1094 €
1094 €

0.6

1

1094 €

23 III B

1094 €
998 €

23 III B

711 €

3. II A

430 €
7 609 €

13. II A

0.6

1

6
7

Pašvaldības nekustamo
īpašumu speciālists
Ainavu arhitekts
Pārvaldnieks

0.547
0.39

1
1

8

Palīgstrādnieks

0.236

1

5

8

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Koeficients

Piezīmes

20 III

51. III

6. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
8.2.apakšsadaļu “Salacgrīvas novada bāriņtiesa” papildināt ar 5. ierakstu šādā redakcijā:
“8.2. Salacgrīvas novada bāriņtiesa
Nr.

Amats

Koeficients

Bāriņtiesas loceklis

5

Slodzes

0.57

Amatalga

6.27 eur/h

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

32. III A

Piezīmes
Nepārsniedzot 271
stundu gadā,
atbilstoši budžetā
plānotiem
līdzekļiem.”

7. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.apakšsadaļu “Izglītība” papildināt ar 8.-11.ierakstu sekojošā redakcijā:
Nr.

8

Amats

Pedagoga palīgs

Koeficients

Slodzes

-

-

47

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

5.92 euro/h

29. I

Piezīmes

Uz projekta
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas

9

Pedagoga palīgs

-

-

5.92 euro/h

29. I

10

Pedagoga palīgs

-

-

5.92 euro/h

29. I

11

Psihologs

-

-

5.92 euro/h

39. III A

samazināšanai”
realizācijas laiku
līdz
12/2022.gadam
Ievērojot
projekta
finansējuma
apmēru.

8. Lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” 9.apakšsadaļas “Izglītība” 8.-11. punkts piemērojams ar 2019.gada 1.aprīli.
9. Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus.
10. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.193. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
46. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu
un amatalgu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2019.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.191 “Par
Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora pienākumu
izpildītājas Anitas Lūses apstiprināto ar 2019.gada 1.maiju piemērojamo Salacgrīvas novada
domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu sarakstu saskaņā
ar pielikumu.
Lēmums Nr.194. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210
“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija
lēmumā Nr.210 “Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo
komiteju locekļu ievēlēšanu”:
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Iekļaut Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā deputāti Kristīni Mauliņu.
Lēmums Nr.195.
47.2. §
Par finansējuma piešķiršanu ielu segumu atjaunošanai un ielu apgaismojuma ierīkošanai
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domes ir izskatījusi projektu vadītājas S.Kacaras 2019.gada 17.aprīļa
iesniegumu (reģ.Nr.3.18/127), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj plānot papildus
izdevumus EUR 255148,50 ielu segumu atjaunošanai un ielu apgaismojuma ierīkošanai.
Lēmums Nr.196. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
48. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
iekļaujot papildus atbalstīto priekšlikumu saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.196 “Par
finansējuma piešķiršanu ielu segumu atjaunošanai un ielu apgaismojuma ierīkošanai”.
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 11.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-6 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
3.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-6 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.197. Pielikums uz 11 p. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas darbu
Ziņo Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja I.Tiesnese (prezentācija uz 9 lp.
pievienota protokolam).
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Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (18.04.2019.)

____________________________
Inita Hartmane (18.04.2019.)

Sēdes protokolētāja
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