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.8
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 19.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par sākotnējā stāvokļa atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Pērnavas ielā 17,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
2. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.8 "Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā"
apstiprināšanu
4. Par Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumā
6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
7. Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā
8. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
9. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata
10. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
11. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
12. Par Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu estrādes nomas maksas noteikšanu
13. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
14. Par pašvaldības īpašuma motorlaivas Sea doo Speedster 150 nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Kuivižu jahtklubs”
15. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3C, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu “Kalnauseklīši”, “Lagūnas”,
“Zostiņas”, “Gaigalas” un “Mākoņi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā

19. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Kannas”, Salacgrīvas pagastā
20. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
21. Par ceļa servitūta nodibināšanu Parka ielā 15, Ainažos, Salacgrīvas novadā
22. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu
23. Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
24. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
25. Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei
26. Par finansiālu atbalstu biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā
teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” realizēšanai
27. Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas
ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizēšanai
28. Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta „Trenažieru zāles
aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” līdzfinansēšanu
29. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Zivsaimniecības teritorijas kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstība – bērnu aktīvās atpūtas laukuma izbūve” līdzfinansēšanu
30. Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas teritorijas
labiekārtošana” līdzfinansēšanu
31. Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2019.gada 3.augustā Ikšķilē
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
33. Par grozījumiem 2019.gada 20.marta lēmumā Nr.117 "Par projekta „Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā”
iesniegšanu"
34. Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
35. Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 10.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas
vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste,
Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas
ūdens” valdes loceklis, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodokļu
speciāliste, Kristiāna Kauliņa – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore, Ivo Juška
– Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists
Uzaicinātās personas: Gunta Bahmane
Nepiedalās- deputāti Evija Keisele (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba
pienākumu veikšanā), Jānis Lipsbergs (personiski iemesli), Jānis Cīrulis (personiski iemesli), Agra
Jankovska (personiski iemesli)
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Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 35 jautājumiem.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par sākotnējā stāvokļa atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Pērnavas ielā 17,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
[..]
2. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu, 18.panta otro
daļu un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi” 15.2.3. un 17.punktu, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Uzdot [..] līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
kopīpašniekiem un dzīvojamās mājas pārvaldnieku saskaņotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
telpu grupas (dzīvokļa) Pērnavas ielā 17-[..], Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, būvspeciālista vai
būvkomersanta izstrādātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā
inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna
(turpmāk tekstā - Iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns), vai Iekšējo inženiertīklu novietojuma
plānu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai, un iesniegt tā dublikātu vai kopiju Salacgrīvas novada
domē.
2.2. Uzdot [..] līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
kopīpašniekiem un dzīvojamās mājas pārvaldnieku saskaņotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
telpu grupas (dzīvokļa) Pērnavas ielā 17-[..], Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, būvspeciālista vai
būvkomersanta izstrādātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā
inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna
(turpmāk tekstā - Iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns), vai Iekšējo inženiertīklu novietojuma
plānu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai un iesniegt tā dublikātu vai kopiju Salacgrīvas novada
domē.
2.3. Uzdot [..] līdz 2020.gada 30.jūnijam atjaunot dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 17,
Salacgrīvā, dzīvokļa Nr. [..], apkures sistēmas sākotnējo stāvokli saskaņā ar 2.1.punktā minēto
Iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai, ja atbilstoši Dzīvokļa
īpašuma likumā noteiktajai kārtībai nav saņemts dzīvojamās mājas Pērnavas ielas 17, Salacgrīvā,
īpašnieku saskaņojums dzīvokļa Nr. [..] apkures sistēmas pārbūvei.
2.4. Uzdot [..], līdz 2020.gada 30.jūnijam atjaunot dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 17,
Salacgrīvā, dzīvokļa Nr. [..], apkures sistēmas sākotnējo stāvokli saskaņā ar 2.2.punktā minēto
Iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai, ja atbilstoši Dzīvokļa
īpašuma likumā noteiktajai kārtībai nav saņemts dzīvojamās mājas Pērnavas ielas 17, Salacgrīvā,
īpašnieku saskaņojums dzīvokļa Nr. [..] apkures sistēmas pārbūvei.
2.5. Pilnvarot Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju – galveno arhitektu izdot
izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu, ja šī administratīvā akta adresāts nepilda ar šo
administratīvo aktu uzlikto pienākumu.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.239. Administratīvais akts uz 4 lp., 2017.gada 10.februāra iesnieguma (reģ.Nr.1314.1.1/24) kopija uz 1 lp., 2017.gada 14.marta iesnieguma (reģ.Nr.13-14.1.1/45) kopija uz 3 lp.,
2017.gada 11.aprīļa Salacgrīvas novada būvvaldes Atzinuma Nr.13-13-3 par būves pārbaudi kopija
uz 12 lp., 2018.gada 8.maija iesnieguma (reģ.Nr.13-14.1.1/179) kopija uz 1 lp., Salacgrīvas novada
būvvaldes 2018.gada 10.augusta vēstules Nr.13-15.1.1-109 kopija uz 3 lp., 2019.gada 31.janvāra
iesnieguma (reģ.Nr.13-14.1.1-13) kopija uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada
18.februāra vēstules Nr.13.15.1.1-19 kopija uz 2 lp., 2019.gada 1.marta iesniegums
(reģ.Nr.3.16.1/127) uz 3 lp., Salacgrīvas novada domes 2019.gada 26.marta nosūtāmais dokuments
Nr.3.16.1/88 uz 2 lp. un 2019.gada 25.marta nosūtāmais dokuments Nr.3.11/357 uz 1 lp.,
Ekonomikas ministrijas 2019.gada 16.aprīļa vēstule Nr.3.3-6/2019/2131 uz 1 lp., Salacgrīvas
novada domes 2019.gada 2.maija nosūtamais dokuments Nr.3.16.1/135 un 2019.gada 31.maija
iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/316) uz 4 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.7
„Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
28.05.2019. vēstuli Nr. 1-18/5069 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.7” ar lūgumu precizēt
atsevišķus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” punktus.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinumā noteiktajam un tos publicē.
Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, kā arī, ņemot vērā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.05.2019. vēstulē Nr. 1-18/5069 “Par
saistošajiem noteikumiem Nr. 7” izteiktos iebildumus, un saskaņā ar saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Par kārtību
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā –
saistošie noteikumi):
1.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek izsniegta atļauja Alkoholisko dzērienu aprites
likuma 1.panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk –
Komersants), lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais
spirts ir tikai raudzētas izcelsmes (turpmāk – starpprodukti), vai pārējos alkoholiskos
dzērienus.”
1.2. 2. un 3.punktu iekļaut saistošo noteikumu II. nodaļā.
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1.3. 4.punktā svītrot vārdus “kuru parakstījusi Komersanta atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā
persona un”.
2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās

daļas noteiktajā kārtībā.
Precizētie saistošie noteikumi pielikumā.

3.

Lēmums Nr.240. Pielikums uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 28.maija atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 "Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā"
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļu, 3.panta 1.daļu,
1. daļu, 1.4 daļu 1.6 daļu, 9.panta otro daļu, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.241. Pielikums uz 2 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 5.panta trešo daļu, 21.panta pirmo un otro daļu,
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas H.I.Podziņas 2019.gada 3.jūnija iesniegumu
(reģ.Nr.3.18/161), saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr.262 “Par
Salacgrīvas novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 26.§).
Lēmums Nr.242. Pielikums uz 9 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšsēdētāja
K.Neimaņa 2019.gada 5.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3.18/167), saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas
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atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu
Nr.100 “Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 8.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta
padomes nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Nolikuma 5.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“ 5.1.4.Salacgrīvas novada biedrību, klubu pārstāvis”.
2. Nolikuma 6.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.4. Padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās ne mazāk kā viena trešdaļa no
padomes locekļiem.
Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem padomes
locekļiem, ja padomes sēdē piedalās vairāk nekā viena trešdaļa no padomes locekļiem. Ja padomes
sēdē piedalās viena trešdaļa no padomes locekļiem, padomes lēmums ir pieņemts, ja par to
vienbalsīgi nobalso visi klātesošie padomes locekļi.”
Lēmums Nr.243. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85
“Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumu,
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšsēdētāja K.Neimaņa 2019.gada
5.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3.18/167), saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus
grozījumus Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par Salacgrīvas novada
domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 4.§):
1. Izslēgt lēmuma 1.punkta 1.4.apakšpunktu.
2. Iekļaut 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.10.Mārīte Jankovska - Salacgrīvas vidusskolas pārstāvis”.
Lēmums Nr.244.
7. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
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NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija lēmumu
Nr.238 “Par Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 4.§)
apstiprinātajā Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā:
1. Izslēgt viesnīcas un restorāna “Liepupes muiža” pārstāvi Gundegu Ruciņu un viesnīcas un
kafejnīcas “Helmi”
pārstāvi Līgu Ločmeli.
2. Iekļaut Minhauzena muzeja pārstāvi Rimantu Lūsi un brīvdienu mājas “Kosīši” pārstāvi
Lieni Odīti.
Lēmums Nr.245.
8. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
1. 2019.gada 4.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts 2019.gada 3.jūnija Administratīvās
komisijas locekles Līvijas Bērziņas iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ.
Nr.3.18/163) par atbrīvošanu no administratīvās komisijas locekļa amata.
2. 2019.gada 15.maijā ar Administratīvās komisijas priekšsēdētāju Mariju Paulu Pēci
noslēgta vienošanās Nr. 5.5/168 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2019.gada 14.jūnijā.
3. 2019.gada 5.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts 2019.gada 5.jūnija Finanšu nodaļas
nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīdzes, grāmatvedes Ingas Ģēģeres iesniegums (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.3.18/173) ar piekrišanu iecelšanai administratīvās komisijas
locekles amatā, vienlaikus tiek lūgts sniegt atļauju savienot Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma
nodokļa speciālista palīdzes un grāmatvedes amatu ar Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas locekļa amatu un otrādi.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
tekstā – Likums) 8.1 panta 4.1 daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā.
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīga
amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Administratīvās komisijas
locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu.
Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās
amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu arodbiedrībā; citu amatu, uzņēmuma
līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīdzes un grāmatvedes amata
pienākumus nosaka, saskaņā ar Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīdzes,
grāmatvedes amata aprakstu, kuros ietilpst galvenie pienākumi: administrēt un nosūtīt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;
sagatavot lēmuma projektus un izpildrīkojumus par lēmumu piespiedu izpildi nekustamā īpašuma
nodokļa parādniekiem; sekot debitoru maksājumu termiņu ievērošanai grāmatvedības programmā
Horizon, sagatavot un izsūtīt atgādinājumus, salīdzināšanas aktus un sagatavo informāciju
maksājumu piedziņai.
Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija ir uz domes pilnvaru laiku izveidota
komisija, kuras kompetencē ietilpst - izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās,
pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu un citiem lietvedībā esošiem
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materiāliem par izdarīto administratīvo pārkāpumu, kā arī savas kompetences ietvaros izskatīt
Salacgrīvas novada domē iesniegtās sūdzības.
Izvērtējot Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīdzes un grāmatvedes
amata pienākumus kopsakarā ar Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas locekļa amata
pienākumiem, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu
pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu savienot amatus.
4. 2019.gada 7.jūnijā ar Danu Bušu noslēgts Darba līgums Nr.5.5/181 par darba tiesisko
attiecību uzsākšanu administratīvās komisijas priekšsēdētājas un juriskonsultes amatā. Darba
tiesiskās attiecības nodibinātas ar 2019.gada 3.jūliju.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta 4.1 daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai
apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās
daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī
ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā.
Salacgrīvas novada domes juriskonsulta amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar
Likuma 4.panta otro daļu. Administratīvās komisijas locekļa priekšsēdētājas ir valsts amatpersonas
amats saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu.
Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās
amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu arodbiedrībā; citu amatu, uzņēmuma
līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus nosaka, saskaņā ar Salacgrīvas
novada domes Administratīvās komisijas nolikumu un administratīvās komisijas priekšsēdētāja
amata aprakstu, kuros ietilpst galvenie pienākumi: plānot, organizēt un vadīt Administratīvās
komisijas darbu; nodrošināt Administratīvās komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
atbildēt par Administratīvās komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa
paaugstināšanu; organizēt Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; organizēt
un nodrošināt Administratīvās komisijas budžeta projekta priekšlikumu sagatavošanu un iesniedz to
Salacgrīvas novada domes finanšu komitejā; organizēt un nodrošināt Salacgrīvas novada domes
lēmumu projektu sagatavošanu jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē u.c.
Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija ir uz domes pilnvaru laiku izveidota
komisija, kuras kompetencē ietilpst - izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās,
pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu un citiem lietvedībā esošiem
materiāliem par izdarīto administratīvo pārkāpumu, kā arī savas kompetences ietvaros izskatīt
Salacgrīvas novada domē iesniegtās sūdzības.
Juriskonsulta amata pienākumus nosaka, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes juriskonsulta
amata aprakstu, kuros ietilpst galvenie pienākumi: sagatavot, koriģēt visu veidu līgumu projektus ar
juridiskām un fiziskām personām un noformēt līgumus galīgā redakcijā; veikt iepriekš minēto
līgumu izpildes kontroli atbilstoši kompetencei; sagatavot rakstiski juridiskus atzinumus par
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jautājumiem, kas ir Salacgrīvas novada pašvaldības kompetencē; sagatavot administratīvo aktu
projektus, kā arī procesuālo lēmumu projektus; nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem u.c.
Izvērtējot juriskonsultes amata pienākumus kopsakarā ar Salacgrīvas novada domes
administratīvās komisijas priekšsēdētājas amata pienākumiem, secināms, ka amatu savienošana
interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu savienot amatus.
5. Pamatojoties uz iepriekš minēto, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļu, 2019.gada 31.maija personāla atlases
rezultātiem un ņemot vērā 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt Mariju Paulu Pēci, personas kods [..], no administratīvās komisijas sastāva.
2. Apstiprināt Danu Bušu, personas kods [..], par Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas priekšsēdētāju uz Salacgrīvas novada domes 3.sasaukuma pilnvaru laiku.
3. Atbrīvot Līviju Bērziņu, personas kods [..], no Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas locekles amata.
4. Iecelt Ingu Ģēģeri, personas kods [..], Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas
locekles amatā.
5. Atļaut Ingai Ģēģerei savienot Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista
palīdzes un grāmatvedes amatu ar Salacgrīvas novada administratīvās komisijas locekļa
amatu un Salacgrīvas novada administratīvās komisijas locekļa amatu savienot ar Finanšu
nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīdzes un grāmatvedes amatu.
6. Atļaut Danai Bušai savienot Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas
priekšsēdētāja amatu ar juriskonsulta amatu un juriskonsulta amatu savienot ar
administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu.
7. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 3.jūlijā.
8. Lēmuma 1.punkts piemērojams no 2019.gada 15.jūnija.
Lēmums Nr.246. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma
114.pantu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 3.jūnijā ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
direktori Sandru Kuku noslēgto vienošanos Nr.5.5/180 “Par grozījumiem 2018.gada 23.oktobra
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Darba līgumā Nr. 5-5/137”, 2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS
Apstiprināt 2019.gada 3.jūnijā noslēgto Vienošanos Nr.5.5/180 par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktori Sandru Kuku 2019.gada
30.augustā, izbeidzot darba tiesiskās attiecības savstarpēji vienojoties saskaņā ar Darba likuma
114.pantu, un 2019.gada 30.augustā atbrīvot Sandru Kuku no Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktores amata.
Lēmums Nr.247. Vienošanās Nr.5.5/180 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
10. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Likums par ostām” 26.pantu, 2019.gada 29.maija LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/5111, saskaņā ar 2019.gada
12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvi Egilu Helmani.
2. Iekļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieku juridiskajos
jautājumos Valdi Verneru Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi.
Lēmums Nr.248. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412
“Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes pagasta tautas nama kultūras
darba vadītājas Artas Zundes iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 7.jūnijā ar reģ.Nr.3.18/180), saskaņā
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” 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par Salacgrīvas novada
domes patapinātā autotransporta izmantošanu”:
Papildināt lēmumu ar 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Liepupes pagasta tautas nama kultūras darba vadītāja Arta Zunde.”
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Lēmums Nr.249. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu estrādes nomas maksas noteikšanu
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” 4.4.apaškpunktu, 5.punktu, saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas maksu īslaicīgai Salacgrīvas novada kultūras centra Ainažu estrādes
nomai 12,57 EUR/h.
2. Salacgrīvas novada teritorijā reģistrētiem Komersantiem vai deklarētām fiziskām personām,
kuras sniedz priekšnesumus bez atlīdzības pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajos pasākumos,
nosaka estrādes nomas maksas 50% apmērā nekomerciāliem pasākumiem.
3. Nomas maksa un maksas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.250. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” direktores
v.i. A.Lūses iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 6.jūnijā, reģ. Nr.3.18/174)
un tam pievienotiem maksas pakalpojuma un neaizpildītās vienas gultas vietas izmaksas aprēķiniem
vienai dienai un 2019.gada 7.jūnijā iesniegtajiem precizētiem aprēķiniem (reģ Nr.3.18/178),
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.197 “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”,
2019.gada 10.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu
mītne ,,Sprīdīši” EUR 22.04.
2. Noteikt Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” viena iemītnieka gultas
vietas izmaksu par laika posmu, kamēr sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošā
prombūtnē (t.i. ārstniecības iestādē ilgāk par 30 dienām), EUR 18.75 dienā par vienu brīvo
vietu.
3. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām
brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic
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domes finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 18.75 dienā par vienu
brīvo vietu.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada
27.februāra lēmumu Nr.112 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne
“Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu”.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
Lēmums Nr.251. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 2 lp. un iesniegumi uz 8 lp.
pievienoti protokolam.
14. §
Par pašvaldības īpašuma motorlaivas Sea doo Speedster 150 nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Kuivižu jahtklubs”
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības “Kuivižu Jahtklubs” (Reģ. Nr.
40008141065, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Pērnavas iela 49A, LV-4033)
valdes locekļa Ojāra Jūlika 2019.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ. Salacgrīvas novada domē ar reģ.
Nr. 3.16.2/322) ar lūgumu nodot biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” Salacgrīvas novada pašvaldības
motorlaivu Sea doo Speedster 150, Nr. LU2506; LV023114, VIN USCEC 14002 K 809, Iepriekš
minētā motorlaiva biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” nepieciešama, lai nodrošinātu bērnu burāšanas
treniņu un sacensību procesu, ostas darbības uzlabošanai un burātāju sporta un saliedēšanās
aktivitāšu veidošanai uz ūdens.
Motorlaiva “Sea doo Speedster 150”, Nr. LU2506; LV023114, VIN USCEC 14002 K 809,
reģistrācijas datums 2009.gada 11.novembris, ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums.
Motorlaivas bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 23698.85 EUR.
Lai nodrošinātu bērnu burāšanas treniņu un sacensību procesa pieskatīšanu uz ūdens,
burātāju sporta un saliedēšanās aktivitāšu veidošanu uz ūdens, ir lietderīgi nodot bezatlīdzības
lietošanā pašvaldības īpašumu motorlaivu “Sea doo Speedster 150”, Nr. LU2506 ; LV023114, VIN
USCEC 14002 K 809, biedrībai “Kuivižu Jahtklubs”. Bezatlīdzības lietošanas nepieciešamība un
lietderība ir pamatota no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās
Salacgrīvas novada domes funkcijas - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1 punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” ar 2017.gada 13.jūlija
Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 30.6-8.2/176778 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.pantu trešo daļu, 5.panta sesto daļu, saskaņā ar
2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” pašvaldības īpašumu motorlaivu
Sea doo Speedster 150, Nr. LU2506; LV023114, VIN USCEC 14002 K 809, ar sākotnējo
uzskaites vērtību 23698.85 EUR un bilances atlikušo vērtību 986.61 EUR.
2. Motorlaivu Sea doo Speedster 150, Nr. LU2506; LV023114, VIN USCEC 14002 K 809, nodot
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” bērnu burāšanas treniņu un sacensību
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procesa pieskatīšanas nodrošināšanu uz ūdens, burātāju sporta un saliedēšanās aktivitāšu
veidošanai uz ūdens.
3. Motorlaivu Sea doo Speedster 150, Nr. LU2506; LV023114, VIN USCEC 14002 K 809, nodot
bezatlīdzības lietošanā, slēdzot rakstveida patapinājuma līgumu un sastādot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
4. Patapinājuma līgumā iekļaujot šādus nosacījumus:
4.1. Motorlaivu Sea doo Speedster 150 nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kuivižu
Jahtklubs” uz 5 gadiem;
4.2. Gadījumā, ja biedrība “Kuivižu Jahtklubs” izmanto nodoto motorlaivu Sea doo Speedster
150 šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei
rodas objektīva nepieciešamība motorlaivu Sea doo Speedster 150 lietot savām vajadzībām,
motorlaivu var atprasīt;
4.3. Biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” ir pienākums nodrošināt motorlaivas Sea doo Speedster 150
uzturēšanu, segt ar to saistītos izdevumus.
Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
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.
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 12.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 2,7640 ha platībā ar kadastra
Nr.6615 006 0092 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0092 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību 1658,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,9157 ha platībā ar kadastra
Nr.6615 002 0034 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 002 0104 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību 641,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 2,0424 ha platībā ar kadastra
Nr.6615 004 0135 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 004 0135 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību 1430,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.253. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3C, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 23.maija atsavināšanas ierosinājums
(reģistrēts 2019.gada 23.maijā ar reģ. Nr. 18.1.1/5) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala
Ainažos, Baznīcas ielā 3C, kadastra Nr. 6605 003 0077, zemes vienības kadastra apz. 6605 003
0076 (855 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.
[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas
Ainažos, Baznīcas ielā 3C nodošanu atsavināšanai.
Zemes stapgabalam Ainažos, Baznīcas ielā 3C, kadastra Nr. 6605 003 0077, zemes vienības
kadastra apz. 6605 003 0076 (855 kv.m platībā) pieguļ [..] īpašumā esošs nekustamais īpašums [..].
Zemes starpgabala Ainažos, Baznīcas ielā 3C, kadastra Nr. 6605 003 0077, zemes vienības
kadastra apz. 6605 003 0076 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda
Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000585452.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa
zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā
2019.gada 15.aprīļa Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4 un saskaņā ar
2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Ainažos, Baznīcas ielā 3C,
kadastra Nr. 6605 003 0077, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0076 (855 kv.m
platībā).
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2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Ainažos, Baznīcas ielā 3C, kadastra
Nr. 6605 003 0077, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0076 (855 kv.m platībā),
atsavināt ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.
3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro 1200,00
(viens tūkstotis divi simti euro).
4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.254. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2019.gada 22.maija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.211 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, 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 5.jūnija pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas
protokolu Nr.5, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kā vienota īpašuma - zemes gabala 1/3 domājamās daļas
apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr.6605 002 0087, reģistrēts Ainažu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116 un nekustamā īpašuma - ēkas - tirdzniecības centra 1/3
domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 502 0003,
reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116-A, nosacīto cenu – 31 340,00
euro (tai skaitā zemes 1/3 domājamās daļas vērtība 4000,00 euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.255. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2019.gada 5.jūnija sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 20 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu “Kalnauseklīši”, “Lagūnas”,
“Zostiņas”, “Gaigalas” un “Mākoņi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 28.maijā ar reģ.
Nr.18.1.2/7) par 2009.gada 27.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/21 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Kalnauseklīši”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0448
(0,4051 ha platībā). 2009.gada 27.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/21
termiņš bijis līdz 2019.gada 26.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 28.maijā ar reģ.
Nr.18.1.2/9) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/13 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Lagūnas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45
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ha platībā 1/8 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/13 termiņš ir līdz 2019.gada 6.jūlijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 28.maijā ar reģ.
Nr.18.1.2/8) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/3 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Zostiņas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 006 0037 (3 ha
platībā 1/6 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/3 termiņš ir līdz 2019.gada 6.jūlijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 30.maijā ar reģ.
Nr.18.1.2/10) par 2009.gada 27.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/29
pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Gaigalas”, zemes vienības kadastra apz. 6672
010 0157 (0,7 ha platībā). 2009.gada 27.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 82.1/29 termiņš bijis līdz 2019.gada 26.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 31.maijā ar reģ.
Nr.3.16.1/313) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/2 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Lagūnas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45
ha platībā 1/8 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/2 termiņš ir līdz 2019.gada 6.jūlijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 31.maijā ar reģ.
Nr.3.16.1/314) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/2 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Lagūnas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45
ha platībā 1/8 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/9 termiņš ir līdz 2019.gada 6.jūlijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 5.jūnijā ar reģ.
Nr.18.1.2/16) par 2009.gada 27.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23
pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Mākoņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 001
0120 (2,4 ha platībā 1/4 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 27.maijā noslēgtā lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 termiņš bijis līdz 2019.gada 26.maijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 5.jūnijā ar reģ.
Nr.18.1.2/17) par 2009.gada 27.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/20
pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Mākoņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 001
0120 (2,4 ha platībā 1/4 domājamās daļas apmērā). 2009.gada 27.maijā noslēgtā lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/20 termiņš bijis līdz 2019.gada 26.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
2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar [..] 2009.gada 27.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.82.1/21 par zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Kalnauseklīši” ar kadastra apz. 6672 004
0448 (0,4051 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt attiecīgos
grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību, saskaņā ar VZD
datiem un nosakot to 0,4051 ha;
1.1.
Noteikt, ka zemes noma maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme tika lietota,
tas ir no 2019.gada 26.maija līdz līguma noslēgšanas dienai.
2. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/13
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Lagūnas” ar kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45 ha
platībā 1/8 domājamās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt
attiecīgos grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību,
saskaņā ar VZD datiem un nosakot 1/8 domājamo daļu no 4,45 ha.
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3. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/2
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Lagūnas” ar kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45 ha
platībā 1/8 domājamās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt
attiecīgos grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību,
saskaņā ar VZD datiem un nosakot 1/8 domājamo daļu no 4,45 ha.
4. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/9
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Lagūnas” ar kadastra apz. 6672 009 0207 (4,45 ha
platībā 1/8 domājamās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt
attiecīgos grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību,
saskaņā ar VZD datiem un nosakot 1/8 domājamo daļu no 4,45 ha.
5. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/3
par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Zostiņas” ar kadastra apz. 6672 006 0037 (3 ha
platībā 1/6 domājamās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
6. Pagarināt ar [..] 2009.gada 27.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.82.1/29 par zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Gaigalas” ar kadastra apz. 6672 010 0157
(0,7 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
6.1.
Noteikt, ka zemes noma maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme tika lietota,
tas ir no 2019.gada 26.maija līdz līguma noslēgšanas dienai.
7. Pagarināt ar [..] 2009.gada 27.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.82.1/23 par zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Mākoņi” ar kadastra apz. 6672 001 0120 (2,4
ha platībā ¼ domājamās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
7.1.
Noteikt, ka zemes noma maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme tika lietota,
tas ir no 2019.gada 26.maija līdz līguma noslēgšanas dienai.
8. Pagarināt ar [..] 2009.gada 27.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.82.1/20 par zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Mākoņi” ar kadastra apz. 6672 001 0120 (2,4
ha platībā ¼ domājās daļas apmērā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
8.1.
Noteikt, ka zemes noma maksājama par faktisko laika periodu, kad zeme tika lietota,
tas ir no 2019.gada 26.maija līdz līguma noslēgšanas dienai.
9. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
10. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības.
11. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodoklis.
Lēmums Nr.256. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Kannas”, Salacgrīvas pagastā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 31.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.18.1.1/12)
par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo lauku apvidus zemi “Kannas”,
Salacgrīvas pagastā, kadastra apz. 6672 007 0264 (0,06 ha platībā).
[..] iesniegusi mantojuma apliecību (no 2018.gada 18.jūlija), ar kuru viņa manto zemes
nomas pirmtiesības uz zemes gabalu “Kannas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra apz. 6672 007 0264
(0,06 ha platībā).
Ar 2007. gada 18.jūlija Salacgrīvas pilsētas un lauku teritorijas domes lēmumu Nr. 331
mantojuma atstājējai [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
2007.gada 27.augustā mantojuma atstājēja [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību bija
noslēgusi Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/16 par iepriekš minētā neizpirktā lauku
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apvidus zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Kannas” nomu, kas viņai bija piešķirta lietošanā ar
1996.gada 30.oktobra Salacas pagasta Zemes komisijas lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu,
30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā,
“Kannas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0264 (0,06 ha platībā) nomu, saskaņā ar
pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas līguma termiņu – 20 (divdesmit) gadi;
1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.257. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novadā domē saņemts [..] 2019.gada 31.maija iesniegums (reģistrēts ar reģ.
Nr.3.16.2/312) ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu likuma noteiktajā kārtībā [..].
2019.gada 4.jūnijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 3.3/110 par to, ka persona atbilst
trūcīgas personas statusam.
Sociālais dienests 2019.gada 31.maijā ierādījis personai dzīvojamās telpas [..].
Nekustamais īpašums [..] ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā [..]. Dzīvoklis [..] ir brīvs – neizīrēts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka personai pašvaldības administratīvajā teritorijā
nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un persona pašreiz atrodas bez
dzīvesvietas, kā arī likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas
5.punktu, [..] saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu,
12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvokli [..] (40,8 kv.m platībā).
Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī.
Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Noteikt, ka īres līgums noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja
īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, lēmums
zaudē spēku 2019.gada 17.jūlijā.
5. Noteikt atbildīgo par līguma nosacījumiem un īres termiņa ievērošanu sociālo darbinieci
Līviju Bērziņu.
1.
2.
3.
4.
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Lēmums Nr.258. Iesniegums uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada
4.jūnija izziņas Nr.3.3/110 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu Parka ielā 15, Ainažos, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 17.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/294)
par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piederošo īpašumu Parka ielā 15, Ainažos, kadastra
Nr.6605 002 0046 (īpašumtiesības uz pašvaldības vārda nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000003837), par labu [..] piederošam īpašumam [..], lai [..] tiktu nodrošināta
piekļuve īpašumam [..].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 12.jūnija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu Ainažos, Parka ielā 15, kadastra Nr.6605 002 0046, zemes vienības kadastra apz.
6605 002 0046, par labu [..] nekustamajam īpašumam [..], piešķirot bezmaksas un uz
neierobežotu laiku servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3m platumā un 120 m
garumā, nosakot ceļa kopējo platību 360 m2, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu,
līgumā iekļaujot nosacījumus, ka:
2.1. nekustamā īpašuma [..] īpašniece [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā
un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā;
2.2. īpašuma [..] īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un
apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.259. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā
termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu
(ziņo I.Juška)
Pamatojoties uz 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas
24.punktu, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām
izlietojuma vidējā termiņa programmu 2019.-2021.gadam saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.260. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.
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23. §
Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.261. Pielikums uz 53 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo K.Krūmiņš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu,
“SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2019.gada 17.maija iesniegumu
(reģ.Nr.3.18/152) par finanšu līdzekļu nepieciešamību Maģistrālā ūdensvada pieslēgumu izbūvei
Meldru ielā 38,40 un 42, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas
līdzekļus EUR 4606 (četri tūkstoši seši simti seši euro) Maģistrālā ūdensvada pieslēgumu
izbūvei Meldru ielā 38,40 un 42.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.262. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domes izveidota pastarpināta pārvaldes iestāde Salacgrīvas ostas
pārvalde organizē Salacgrīvas jahtu ostas krastmalas izbūvi. Būvniecībai ir sagatavoti divi
būvprojekti – “Gājēju celiņa ar krasta nostiprinājumu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā” un “Gājēju
celiņa ar krasta nostiprinājumu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā, ar pieslēgumu Krīperu ielai”.
Projektu kopējās izmaksas 220 746 EUR. Būvprojekta realizācija notiek Salacgrīvas ostas teritorijā,
kura ir publiski pieejama teritorija gan Salacgrīvas iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
20

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma “Likums par ostām” 7.panta
trešās daļas 3.punktu, Salacgrīvas ostas pārvaldnieka I.Īstenā 2019.gada 31.maija iesniegumu
(reģ.Nr.3.18/159), saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības
plāna 2019.-2021.gadam Rīcību Nr.3.2.11., 3.1.12. un 3.2.21., kā arī Investīciju plāna 2019.2021.gadam 44. un 56.punktu, 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātai pārvaldes iestādei Salacgrīvas
ostas pārvaldei dotāciju 127’000 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši euro) no ostas
maksas pēc likuma “Likums par ostām” 14.panta divu būvprojektu – “Gājēju celiņa ar krasta
nostiprinājumu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā” un “Gājēju celiņa ar krasta
nostiprinājumu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā, ar pieslēgumu Krīperu ielai” realizēšanas
līdzfinansēšanai.
2. Noslēgt ar Salacgrīvas ostas pārvaldi līgumu par Salacgrīvas novada domes līdzdalību
lēmuma 1.punktā noteikto projektu realizēšanā, līdzfinansējot daļu no projekta izmaksām,
kas saistītas ar gājēju celiņu izbūvi 127’000 EUR apmērā.
Lēmums Nr.263. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta
„Autonomā teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” realizēšanai
Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” valdes
priekšsēdētāja Mārča Kalniņa un valdes locekļa Jāņa Berga 2019.gada 31.maija iesniegums
(reģ.Nr.3.16.2/317) par to, ka Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas īstenošana” ietvaros atbalstīta projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma un
celiņu izbūve” realizēšana. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un
2019.gada 22.maija domes lēmumu Nr.225 “Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta
„Autonomā teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2019.gada
12.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000
(pieci tūkstoši eiro) apmērā, biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā
teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā
termiņā.
2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.264. Iesniegums uz 11 lp. pievienots protokolam.
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27. §
Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta
“Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizēšanai
Salacgrīvas novada domē saņemts RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” valdes
priekšsēdētāja Kaspara Runča 2019.gada 15.maija iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/285) par to, ka
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” ietvaros
atbalstīta projekta “Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizēšana. Pamatojoties uz
nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 2019.gada 17.aprīļa domes lēmumu Nr.182
“Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000
(pieci tūkstoši eiro) apmērā, RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta
“Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā
termiņā.
2. RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.265. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta
„Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” līdzfinansēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
nosacījumiem, projektam “Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 1968.10 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti sešdesmit astoņi eiro, 10 centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
19680.89 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro, 89 centi).
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” (reģ. Nr. 40008209298)
valdes priekšsēdētāja Kaspara Močāna 2019.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/318),
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 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Projekta „Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” realizācijas gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1968.10 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti sešdesmit astoņi eiro, 10 centi).
Lēmums Nr.266. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Zivsaimniecības teritorijas kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstība – bērnu aktīvās atpūtas laukuma izbūve”
līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1.rīcības „Zivsaimniecības teritoriju un kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstībai” nosacījumiem, projektam „Zivsaimniecības teritorijas kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstība – bērnu aktīvās atpūtas laukuma izbūve” nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 5000 EUR (pieci
tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 50000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro).
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes
priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2019.gada 3.jūnija iesniegumu
(reģ.Nr.3.16.2/321), 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 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
12.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta „Zivsaimniecības teritorijas kultūras mantojuma infrastruktūras attīstība – bērnu
aktīvās atpūtas laukuma izbūve” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta kopējām izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro).
Lēmums Nr.267. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta
“Baznīcas teritorijas labiekārtošana” 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 3.1. „Zivsaimniecības teritoriju un kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstībai” nosacījumiem, projektam “Baznīcas teritorijas labiekārtošana”
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 30.maija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/310), 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 10.jūnija Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, 2019.gada 12.jūnija Attīstības komitejas un 2019.gada 12.jūnija
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
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Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta “Baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro).
Lēmums Nr.268. Iesniegums uz 13 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2019.gada 3.augustā Ikšķilē
Izskatījusi Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja I.Kaļķa 2019.gada 9.maija
iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/282), saskaņā ar 2019.gada 10.jūnija Sociālo un veselības jautājumu
komitejas un 2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Salacgrīvas novada politiski represēto dalību Politiski represēto personu salidojumā
Ikšķilē 2019.gada 3.augustā ar EUR 70.00.
Lēmums Nr.269. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores Diānas Zaļupes
2019.gada 5.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.3.18/168), saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas
nolikuma 65.punktu, 2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – nav, 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 5. un 6. punktu šādā
redakcijā:
“5. Piešķirt finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās 6660
euro (seši tūkstoši seši simti sešdesmit euro), tai skaitā:
5.1. Basketbolā – “Johvi Cup 2019” Kohtala Jarve (Igaunijā) U-12, U-13, U-17
vecuma grupām, 15 Salacgrīvas novada audzēkņiem – 1050 euro;
5.2. Futbolā – “Wasa Football Cup”, Vasa (Somijā) un “Dana CUP” Dānijā, , 28
Salacgrīvas novada audzēkņiem - 1960 euro;
5.3. Volejbolā – “Čornoje more 2019”, Primorska (Bulgārija)) U-15, U-17 vecuma
grupām, 3 Salacgrīvas novada audzēkņiem – 210 euro;
5.4. Smaiļošanā un kanoe airēšanā – “Slovacka 500”, Ostrožska Nova Ves (Čehija)
11 Salacgrīvas novada audzēkņiem – 770 euro;
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5.5. Vieglatlētikā - “European Kids Athletics Games”, Brno (Čehija) 13
Salacgrīvas novada audzēkņiem – 910 euro un 780 euro papildus finansējumu 50% vecāku
līdzfinansējumam;
5.6. Dambretē uz “J.Kuļikauska starptautisko piemiņas turnīru” 64 un 100 lauciņu
dambretē, Viļņā (Lietuvā), 14 Salacgrīvas novada audzēkņiem – 980 euro.
6. Saņemot audzēkņu vārdiskos sarakstus ar deklarētajām dzīvesvietām, atļaut precizēt
summas starp sacensībām, piešķirtā finansējuma ietvaros ar Salacgrīvas no vada domes
priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos un Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes locekles Evijas Keiseles
saskaņojumu.”
Lēmums Nr.270. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
33. §
Par grozījumiem 2019.gada 20.marta lēmumā Nr.117
"Par projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Salacgrīvas novadā” iesniegšanu"
2019. gada 11. jūnijā saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums par projekta
iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/022 apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs līdz
2019.gada 10.jūlijam iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā iesniedz precizētu domes
lēmumu par dalību projektā un tā finansējuma nodrošināšanu, norādot summas sadalījumā pa
finansējuma avotiem.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2019.gada 12.jūnija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus 2019.gada 20.marta lēmumā Nr.117 un izteikt lēmuma 2. un 3. punktu
jaunā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 599 569,32 EUR, no tām ERAF finansējums
475 696,84 EUR, valsts budžeta dotācija 22483,84 EUR, pašvaldības finansējums 67451,56 EUR,
cits publiskais finansējums 33937,08 EUR.”
“3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības
līdzfinansējumu 67451,56 EUR un cita publiskā finansējuma priekšfinansēšanu 33937,08 EUR
apmērā.”
Lēmums Nr.271.
34. §
Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2019.gada 10.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 12.jūnija
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto no 2019.gada 15.augusta piemērojamo
Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto no 2019.gada 15.augusta piemērojamo
Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
3. Ar 2019.gada 15.augustu atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.44 “Par
Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.272. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

35. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 10.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2019.gada 12.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-9 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-9 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
1.

Lēmums Nr.273. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē, ka 2019.gada 18.jūnijā
saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.1-132/5835 “Par
konsultācijām ar pašvaldību” (uz 1 lp. pievienota protokolam), kurā Salacgrīvas novada domes,
Alojas novada domes un Limbažu novada domes deputāti tiek aicināti uz konsultācijām par
Limbažu novada apvienoto administratīvo teritoriju, kura ietverta informatīvajā ziņojumā “Par
sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli". Konsultācijas
notiks 2019.gada 25.jūlijā plkst.10:00 Limbažu novada pašvaldībā Rīgas ielā 16, Limbažos. Vēstule
2019.gada 19.jūnijā nosūtīta uz Salacgrīvas novada domes deputātu e-pastiem.
Sēdi slēdz plkst. 16:00
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

26

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (20.06.2019.)

____________________________
Inita Hartmane (20.06.2019.)

Sēdes protokolētāja
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