
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 
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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.10 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 21.augustā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

7. Par zemes gabala daļas „Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

8. Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

9. Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

10. Par īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

11. Par atkārtotas izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamam īpašumam Mazpurvi 1, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

14. Par apbūves tiesību piešķiršanu, apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai “Atpūtas”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

15. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā   

mailto:dome@salacgriva.lv
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16. Par kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā  

18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

19. Par materiālo vērtību nodošanu bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas ostas pārvaldei 

20. Par Latvijas valsts meži AS piederošo  nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā Svētupes tauvas joslu pārņemšanu bez atlīdzības lietošanā 

21. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

22. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

23. Par zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, iznomāšanu 

24. Par zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu  

25. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 

26. Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobrī noslēgtajā nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.8-

2.1/26 īpašumā “Mežgravās”, Liepupes pagastā  

27. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Dārziņi 3”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā 

28. Par medību tiesību piešķiršanu Ainažu pagasta teritorijā 

29. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

30. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

31. Par ātrumvaļņu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā uzstādīšanu 

32. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagastā, Salacgrīvas 

novadā  

33. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa A1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

34. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenē, Salacgrīvas novadā 

35. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa V143 Akmeņkalni - Lauvas - Ķekari, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā  

36. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580011292 

37. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011302 

38. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011315 

39. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021952 

40. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021981 

41. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021965 

42. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021978 

43. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580015492 

44. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021761 

45. Par projekta iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

46. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.350 “Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

47. Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.148 “Par deputātes Evijas 

Keiseles atteikšanos no atlīdzības par deputāta un priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos amata pienākumu izpildi” atzīšanu par spēku zaudējušu 

48. Par sacensību “Nēģu kross 2019”  nolikuma apstiprināšanu 

49. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 

50. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada senioru - Baltijas ceļa dalībnieku dalībai Baltijas ceļa 

30.gadadienai veltītā koncertā Likteņdārzā 

51. Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas 

teritorijas labiekārtošana” realizēšanai 

52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 
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53. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.februāra lēmumā Nr.99 “Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”” 

54. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.437 “Par 

finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas klasiskās 

mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam” 

55. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.68 “Par 

finansiālu atbalstu kora „Pernigele” dalībai starptautiskā koru mūzikas festivālā – konkursā 

Cantata al Mar Spānijā no 2017.gada 20.oktobra līdz 29.oktobrim” 

56. Par finansiālu atbalstu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanai, kas 

norisināsies 2019.gada 30. - 31.augustā Salacgrīvas novadā 

57. Papildus darba kārtības jautājumi: 

57.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

57.2. Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 16.augusta iesniegumu  

58. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija: 

1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā 

 

 

Sēdi vada: 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns 

(līdz 9.darba kārtības jautājumam) 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (no 10.darba kārtības jautājuma) 

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – 

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, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, 

Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA 

“Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Ivo Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists, Ziedonis Tomsons – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis 

Uzaicinātās personas: SIA “Mediju grupa” valdes locekle Iveta Kaminska, mākslinieks, skulptors 

Zigmunds Vilnis 

 

Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli) 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns atklāj domes 

sēdi un informē, ka domes priekšsēdētājs D.Straubergs kavēsies.  

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns  ierosina 

papildināt domes sēdes darba kārtību ar 59.jautājumu “Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Salacas 

upē” iesniegšanu”. 

Deputāti atbalsta K.Močāna priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav. 
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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns lūdz deputātu 

balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, papildinot to ar 59.jautājumu “Par projekta „Zivju resursu 

aizsardzība Salacas upē” iesniegšanu”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds 

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

Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs, Lija Jokste, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

7. Par zemes gabala daļas „Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

8. Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

9. Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

10. Par īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

11. Par atkārtotas izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamam īpašumam Mazpurvi 1, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

14. Par apbūves tiesību piešķiršanu, apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai “Atpūtas”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

15. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā   

16. Par kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā  

18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

19. Par materiālo vērtību nodošanu bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas ostas pārvaldei 

20. Par Latvijas valsts meži AS piederošo  nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā Svētupes tauvas joslu pārņemšanu bez atlīdzības lietošanā 

21. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

22. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

23. Par zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, iznomāšanu 

24. Par zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu  
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25. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 

26. Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobrī noslēgtajā nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.8-

2.1/26 īpašumā “Mežgravās”, Liepupes pagastā  

27. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Dārziņi 3”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā 

28. Par medību tiesību piešķiršanu Ainažu pagasta teritorijā 

29. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

30. Par gājēju celiņa ierīkošanu 

31. Par ātrumvaļņu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā uzstādīšanu 

32. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagastā, Salacgrīvas 

novadā  

33. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa A1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

34. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenē, Salacgrīvas novadā 

35. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa V143 Akmeņkalni - Lauvas - Ķekari, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā  

36. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580011292 

37. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011302 

38. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011315 

39. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021952 

40. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021981 

41. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021965 

42. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021978 

43. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580015492 

44. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021761 

45. Par projekta iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

46. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.350 “Par 

Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

47. Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.148 “Par deputātes Evijas 

Keiseles atteikšanos no atlīdzības par deputāta un priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos amata pienākumu izpildi” atzīšanu par spēku zaudējušu 

48. Par sacensību “Nēģu kross 2019”  nolikuma apstiprināšanu 

49. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 

50. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada senioru - Baltijas ceļa dalībnieku dalībai Baltijas ceļa 

30.gadadienai veltītā koncertā Likteņdārzā 

51. Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas 

teritorijas labiekārtošana” realizēšanai 

52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

53. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.februāra lēmumā Nr.99 “Par 

finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”” 

54. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.437 “Par 

finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas klasiskās 

mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam” 

55. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.68 “Par 

finansiālu atbalstu kora „Pernigele” dalībai starptautiskā koru mūzikas festivālā – konkursā 

Cantata al Mar Spānijā no 2017.gada 20.oktobra līdz 29.oktobrim” 

56. Par finansiālu atbalstu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanai, kas 

norisināsies 2019.gada 30. - 31.augustā Salacgrīvas novadā 

57. Papildus darba kārtības jautājumi: 

57.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

57.2. Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 16.augusta iesniegumu  
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58. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

59. Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Salacas upē” iesniegšanu 

 

Informācija: 

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.8  

“Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 19.jūnija sēdē apstiprināja saistošos noteikumus                    

Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi Nr. 

8), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta  otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma saņemšanai.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 26.jūnijā saņēmusi ministrijas 2019.gada 26.jūnija vēstuli 

Nr. 1-18/6100 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” (turpmāk tekstā- atzinums), kurā izteikti šādi 

iebildumi: 

1) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.108) 181.3. un 

183.8.apakšpunktu norādē, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti 

(izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, 

kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Līdz ar to no saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 2.panta 8.1daļu, jo konkrētā tiesību norma nepiešķir pašvaldībai 

pilnvarojumu izdot konkrētos saistošos noteikumus, un tā ir iekļaujama saistošo noteikumu 

tekstā; 

2) saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums būtu papildināms ar atsauci uz likuma 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.7daļu – papildus minētajam ir jālabo izdošanas 

tiesiskā pamatojuma pieraksts – nav nepieciešams norādīt likuma pantu vairākkārtīgi, ja 

saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā tiek norādītas viena likuma panta 

vairākas daļas. Līdz ar to aicinām labot pierakstu, rakstot “3.panta 1.1 daļu, 1.4 daļu, (…)”; 

3) precizējams saistošo noteikumu 2.punkts atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3.panta pirmās daļas 2.punktam; 

4) izvērtēt iespēju svītrot saistošo noteikumu 4.punktu no saistošo noteikumu projekta. 

Paskaidrots, ka gadījumā, ja pašvaldība ievēros un izpildīs atzinuma 2.punktā norādīto un 

papildinās saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 3.panta 1.7daļu, tad nav nepieciešams norādīt šai panta daļā minētās 

nekustamā īpašuma nodokļa likmes 1,5 % apmērā piemērošanas gadījumus (nosacījumus). 

Norāde par to, ka šāda nekustamā īpašuma nodokļa likme var tikt piemērota ir ietverta 

saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktā un var tikt norādīta saistošo noteikumu izdošanas 

tiesiskajā pamatojumā, kas ir pietiekami; 

5) svītrot saistošo noteikumu 11.punktu, jo punktā noteiktais tiesiskais regulējums attiecas uz 

iestādes iekšējo kārtību – cik ilgā laikā viena iestāde nodot nepieciešamo informāciju citai 

iestādei, līdz ar to šāds tiesiskais regulējums nav iekļaujams saistošo noteikumu tekstā; 

6) precizēt saistošo noteikumu 14.punkta tekstu un veikt punktā ietvertā regulējuma pierakstu 

pēc analoģijas ar saistošo noteikumu 12.punktu; 

7) saistošo noteikumu 15.punkts ir prettiesisks. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 3.panta viens prim daļu noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 
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procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, 

kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti 

lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Minēto papildlikmi piemēro arī tad, ja pašvaldība 

neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa 

likmi savos saistošajos noteikumos saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Līdz ar to pašvaldības 

norādītie 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ir prettiesiski.  

Papildus augstākminētajam, no juridiskās tehnikas viedokļa, saskaņā ar MK noteikumu 

Nr.108 111.punktu noteikumu projektā neveido nodaļas, kas satur vienu punktu, izņemot 

saistošo noteikumu Vispārīgo jautājumu un Noslēguma jautājumu nodaļas. Ņemot vērā visu 

augstākminēto pašvaldība var paredzēt saistošajos noteikumos nodaļu, kurā ietvert vismaz 2 

punktus par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un tā aprēķināšanas kārtību, ievērojot 

likumā noteikto papildlikmi. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka Ja saņemts ministrijas atzinums, 

kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības 

dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, 

kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos iebildumus un secina, ka precizēs 

saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā norādītajam un 7.punktā 

norādītajam par juridiskās tehnikas ievērošanu, ņemot vērā MK noteikumu                                     Nr. 

108  111.punktu. Savukārt ministrijas atzinuma 7.punktā norādītajam par saistošo noteikumu Nr.8 

15.punkta prettiesiskumu Salacgrīvas novada dome nepiekrīt un norāda turpmāk minēto pamatojumu.  

Atzinuma 7.punktā ministrija norāda saistošo noteikumu 15.punkts ir prettiesisks. Atzinumā 

norādīts, ka: “Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta viens prim ir daļu noteikts, 

ka ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos 

ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Minēto papildlikmi piemēro arī tad, ja pašvaldība 

neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos 

saistošajos noteikumos saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Līdz ar to pašvaldības norādītie 3 % no 

nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ir prettiesiski.” Izvērtējot iepriekš minēto ministrijas iebildumu, 

Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:   

1) Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas ievaddaļa nosaka, ka: 

“Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz 

pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 

procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja 

nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.”  

2) Pamatojoties likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmajā daļā doto deleģējumu 

Salacgrīvas novada dome, apstiprinot 2019.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr. 8 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” ar saistošajiem noteikumiem noteica nodokļa 

likmes un saistošo noteikumu 15.punktā iekļāva normu šādā redakcijā: “15.Neapstrādātu 

lauksaimniecībā izmantojamu zemi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.” 

3) Ar 15.11.2012. likumu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 

ievaddaļa ir izteikta jaunā redakcijā, nosakot pašvaldībai tiesības ar saistošajiem noteikumiem 

noteikt  nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. 15.11.2012. likuma “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” anotācijas 

4.sadaļā “Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība”  arī iekļauts skaidrojums, ka ja zemes īpašnieks 

vai lietotājs “[..] neapstrādā zemi vai neveic zāles nopļaušanu, pašvaldība, pamatojoties uz 

minēto likuma normu, par šo zemi var piemērot paaugstinātu nodokļa likmi līdz 3 procentiem no 

zemes kadastrālās vērtības atbilstoši tai kārtībai, kāda ir noteikta Likumā attiecībā uz 

neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aplikšanu ar nodokli.”  
(http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/5D52C0507C26FC73C2257A87003AF145?OpenDocument) 

https://likumi.lv/ta/id/253138-grozijumi-likuma-par-nekustama-ipasuma-nodokli-
https://likumi.lv/ta/id/253138-grozijumi-likuma-par-nekustama-ipasuma-nodokli-
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4) Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 11 daļā noteiktā papildlikme neapstrādātai 

lauksaimniecībā izmantojamajai zemei ir piemērojama arī tad, ja pašvaldība neapstrādātai 

lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos 

saistošajos noteikumos saskaņā ar šā panta pirmo daļu. 

5) Salacgrīvas novada dome ar 2019.gada 10.jūlija vēstuli Nr. 3.11/784 “Par likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas piemērošanu” lūdza Latvijas Republikas 

Finanšu ministrijai sniegt skaidrojumu, vai saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3.panta pirmajā daļā doto deleģējumu pašvaldība ir tiesīga ar saistošajiem noteikumiem noteikt 

neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas 

pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Atbildot uz Salacgrīvas 

novada domes pieprasījumu Finanšu ministrija 2019.gada 1.augusta vēstulē Nr. 4.1-6/4/3623 

(turpmāk tekstā – Finanšu ministrijas vēstule) ir sniegusi viedokli, ka likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 

0,2 līdz 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos 

noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim; nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība 

nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. Finanšu ministrijas vēstulē norādīts, ka: “Minētā tiesību norma likumā tika 

iekļauta ar Saeimā pieņemot 2012.gada 15.novembra likumu “Grozījumi likumā “Par nekustamā 

īpašuma nodokli””, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī. Šī likuma anotācijas I.sadaļas 4.punktā 

likumdevējs ir skaidrojis konkrētās tiesību normas ieviešanas mērķi. Kā norādīts likuma 

anotācijā ir norādīts: “… nodokļa likmi virs 1,5 procentiem pašvaldības varēs noteikt tikai 

gadījumos, kad nekustamais īpašums netiks uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai. Piemēram, Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka 

personām, kuru īpašumā vai pastāvīgajā lietošanā ir zeme, ir šādi pienākumi: 1) nodrošināt 

zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustamā 

īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas mērķiem; 2) veikt pasākumus, lai 

nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos. Ja zemes 

īpašnieks vai lietotājs šos pienākumus nepilda, t.i., neapstrādā zemi vai neveic zāles nopļaušanu, 

pašvaldība, pamatojoties uz minēto likuma normu, par šo zemi var piemērot paaugstinātu 

nodokļa likmi līdz 3 procentiem no zemes kadastrālās vērtības atbilstoši tai kārtībai, kāda ir 

noteikta Likumā attiecībā uz neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aplikšanu ar 

nodokli. Turklāt jau pašlaik Likumā noteiktā papildlikme neapstrādātai lauksaimniecībā 

izmantojamajai zemei tiks piemērota arī tad, ja pašvaldība izvēlēsies nodokļa likmi noteikt 

nodokļa likmes koridora ietvaros no 1,5 līdz 3 procentiem. Tādējādi, ja pašvaldība saistošajos 

noteikumos noteiks, ka neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei tiek piemērota 

maksimālā nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā, kopā ar likumā noteikto 

papildlikmi šai zemei piemērojamais nekustamā īpašuma nodoklis būs 4,5 procentu apmērā. Ja 

pašvaldība saistošos noteikumus neizdos, tad neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai 

zemei tiks piemērota esošā kārtība”. Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija norāda, ka 

pašvaldībai, izdodot savus saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt maksimālo nekustamā 

īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, 

neatkarīgi no tā vai nodokļa maksātājam tiek piemērota likuma 3.panta 1.1 daļā noteiktā 

papildlikme, ja likmes noteikšanā ir tikuši ievēroti likuma 3.1 panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktie likmes noteikšanas principi un ja nepastāv vēl citi mums nezināmi fakti, kas ir 

ietekmējuši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieņemto lēmumu.  

Izvērtējot iepriekš minēto un to, ka saistošo noteikumu Nr. 8  15.punktā noteiktās likmes 

noteikšanā ir tikuši ievēroti likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktie likmes noteikšanas principi, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka nav pamatots ministrijas 

atzinuma  7.punktā izteiktais iebildums svītrot saistošo noteikumu Nr. 8  15.punktu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 
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Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1.Precizēt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) atbilstoši Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 26.jūnija atzinuma Nr. 1-18/6100 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.8” 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā norādītajam un 7.punktā norādītajam par 

juridiskās tehnikas ievērošanu (ņemot vērā MK noteikumu  Nr. 108  111.punktu): 

1.1. saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā svītrot atsauci uz likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 2.panta 8.1daļu; 

1.2. saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar atsauci uz likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.7daļu; 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0.2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 

euro, 0.4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 

0.6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 euro,   piemēro dzīvojamām mājām neatkarīgi 

no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās 

ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar 

dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek 

izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai: 

2.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošiem objektiem, ja nekustamā 

īpašuma nodokļa objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai 

personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1.5% apmērā no objekta 

kadastrālās vērtības; 

2.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību 

īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošiem objektiem, ja  objekts ir izīrēts dzīvošanai, no 

nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.janvārī plkst. 

0:00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 1.5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.”; 

1.4. svītrot saistošo noteikumu 4.punktu un 11.punktu un attiecīgi labot turpmāko saistošo 

noteikumu numerāciju;  

1.5. izteikt saistošo noteikumu IV. sadaļas “Nekustamā īpašuma nodoklis būvei, kuras 

būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums” nosaukumu 

šādā redakcijā:  

“IV. Nekustamā īpašuma nodoklis būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei”; 

1.6. izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa līdz tekošā gada 1.decembrim saņem  

Salacgrīvas novada būvvaldes sagatavo informāciju par 11.punktā minētām būvēm,  un veic nekustamā 

īpašuma nodokļa pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas dienas.”; 

1.7. svītrot saistošo noteikumu V. sadaļu “Nekustamā īpašuma nodoklis neapstrādātai 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm” un V. sadaļas 15.punktu iekļaut saistošo noteikumu                           

IV. sadaļā un attiecīgi labot saistošo noteikumu turpmāko numerāciju un turpmāko sadaļu numerāciju. 

2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās daļas 

noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

 

Lēmums Nr.305. Pielikums uz 2 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 

26.jūnija vēstule Nr.1-18/6100 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. 

panta trešo daļu, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 
novada pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.306. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz  Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 

noteikumu Nr.309„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, saskaņā ar 2019.gada 

14.augusta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.307. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.78 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”,  Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 2; 22.§), 2019.gada 30.aprīļa Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.6, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma 

nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 11 240,00 (vienpadsmit 

tūkstoši divi simti četrdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pārslas”,  Liepupes 

pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 012 0131, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu euro 11 240,00 

(vienpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.308. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 30.aprīļa izsoles protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.123 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Stepes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā  nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 31.§), 2016.gada 19.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.10, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs ir 

samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 1450,00 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit 

euro), saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Stepes”,  Ainažu 

pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6625 002 0304 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu euro 1450,00 

(viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.309. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

(debatēs piedalās A.Jankovska, J.Lipsbergs, K.Močāns; izsakās D.Būmane, A.Zunde, I.Juška) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 8.augusta atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 

2019.gada 8.augustā ar reģ. Nr. 3.16.2/500) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Salacgrīvā, 

Atlantijas ielā 1C, kadastra Nr. 6615 010 0170, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 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 Salacgrīvā, 

Atlantijas ielā 1C nodošanu atsavināšanai. 

[..] Zemes starpgabala Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1C, kadastra Nr. 6615 010 0170, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 010 0170 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības 

vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000422656. 

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, 10.pantu, un saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu 
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komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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 Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1C, 

kadastra Nr. 6615 010 0170, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 kv.m platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1C, kadastra Nr. 

6615 010 0170, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 kv.m platībā) atsavināt ar 

nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās ar 

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

4. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.310. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par zemes gabala daļas „Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts 2019.gada 3.maija [..] apbūvēta zemes gabala atsavināšanas 

ierosinājums, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 17.jūlijā ar Nr. 18.1.1/29. 

[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā,  Salacgrīvas pagastā, 

„Gundegas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0027 (0,28 ha patībā) ½ domājamās daļas apmērā, 

nodošanu atsavināšanai. 

[..] Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas pagastā, 

„Gundegas”, zemes vienības kadastra apz.6672 004 0027 ½ domājamās daļas apmērā nostiprinātas 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000341821. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 3.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 15.jūlija Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Gundegas”, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 004 0027 (0,28 ha platībā)  ½ domājamās daļas apmērā, pārdodot 

par brīvu cenu [..]. 

2. Apstiprināt zemes gabala „Gundegas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0027 ½ 

domājamās daļas apmērā nosacīto cenu euro 440,00 (četri simti četrdesmit euro). 

3. Apstiprināt zemes gabala „Gundegas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0027 ½ 

domājamās daļas apmērā atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.311. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.jūlija sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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8. § 

Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts 2019.gada 5.aprīļa [..] zemes gabala “Kuitalas”, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 007 0385 (0,0817 ha) ½ domājamās daļas apmērā, atsavināšanas 

ierosinājums.  

Atsavināšanas  ierosinājums reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 17.jūlijā ar 

Nr.18.1.1/30. 

[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniegusi iesniegumu par zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā,  Salacgrīvas pagastā, 

Svētciemā, „Kuitalas”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā, 

nodošanu atsavināšanai, kurai saskaņā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, un 

ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu par zemi, kas bijusi [..] lietošanā. 

Ar 2002.gada 13.marta Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu [..] piešķirta 

lietošanā zeme “Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās 

daļas apmērā. 

 2011.gada 20.aprīlī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 206 “Par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu” [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu  

“Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā. 

 2011.gada 29.aprīlī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgusi lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr. 8-2.1/31 par zemes gabala „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 

007 0385 ½ domājamās daļas apmērā nomu. 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas pagastā, 

Svētciemā, „Kuitalas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0385) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000588750. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 15.jūlija Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Kuitalas” 0,0817 

ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā, pārdodot par 

brīvu cenu [..], kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

2. Apstiprināt zemes gabala „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 

0385 ½ domājamās daļas apmērā nosacīto cenu eur 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro). 

3. Apstiprināt zemes gabala  „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 

0385 ½ domājamās daļas apmērā atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.312. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.jūlija sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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9. § 

Par zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] zemes gabala “Kuitalas”, zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0385 (0,0817 ha) ½ domājamās daļas apmērā, atsavināšanas ierosinājums. Atsavināšanas 

ierosinājums reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 17.jūlijā ar Nr.18.1.1/31. 

[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniegusi iesniegumu par zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā,  Salacgrīvas pagastā, 

Svētciemā, „Kuitalas”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā, 

nodošanu atsavināšanai, kurai saskaņā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, un 

ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu par zemi, kas bijusi [..] lietošanā. 

Ar 2002.gada 13.marta Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu [..] piešķirta 

lietošanā zeme “Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās 

daļas apmērā. 

 2011.gada 20.aprīlī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 206 “Par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu” [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu  

“Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā. 

 2011.gada 29.aprīlī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgusi lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr. 8-2.1/30 par zemes gabala „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 

007 0385 ½ domājamās daļas apmērā nomu. 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas pagastā, 

Svētciemā, „Kuitalas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0385) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000588750. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 15.jūlija Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Kuitalas” 0,0817 

ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0385 ½ domājamās daļas apmērā, pārdodot par 

brīvu cenu [..], kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

2. Apstiprināt zemes gabala „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 

0385 ½ domājamās daļas apmērā nosacīto cenu eur 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro). 

3. Apstiprināt zemes gabala  „Kuitalas” 0,0817 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 

0385 ½ domājamās daļas apmērā atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.313. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.jūlija sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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Plkst.15:10 uz sēdi ierodas Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un pārņem 

domes sēdes vadīšanu. 

 

10. § 

Par īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmuma Nr.152 pielikuma Nr.1 „Nekustamā 

īpašuma Mazpurvi 1, Liepupes pagastā izsoles noteikumi”, 6.13.1.punkts nosaka, ka, ja izsoles 

noteikumos noteiktajos termiņos izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks, izsole tiek atzīta par 

nenotikušu. 2019.gada 18.jūnijā izsludinātai izsolei īpašumam Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, nebija 

pieteicies neviens dalībnieks. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atzīt nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.314.  

 

11. § 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamam īpašumam Mazpurvi 1,  

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 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 14.augusta Attīstības komitejas un 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, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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.315. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums  Blaumaņa iela 8,  kadastra Nr. 6615 006 0156, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0156 (1,2416 ha platībā). 
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Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000435586. 

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 15.jūlija pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu 

Nr.6, saskaņā ar 2019.gada 14. augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 8,  kadastra Nr. 6615 006 

0156.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 8 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 006 0156  

(1,2416 ha platībā) turpmākās izmantošanas nosacījumus: 

2.1. īpašumam Blaumaņa iela 8 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 006 0156  (1,2416 ha 

platībā) turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 8,  kadastra Nr. 6615 006 0156 nosacīto cenu– 

euro 2 310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit euro). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.316. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.jūlija sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(debatēs piedalās A,Jankovska, 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 14.augusta Attīstības un 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, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē kā vienotu nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1/3 domājamās daļas 

apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr.6605 002 0087, reģistrēts Ainažu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116 un nekustamo īpašumu -  ēku - tirdzniecības centru 1/3 

domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 502 0003, reģistrēts 

Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116-A. 

2. Nekustamais īpašums tiek pārdots ar iespēju iegādāties to uz nomaksu, ar nomaksas termiņu - 60 

mēneši. 

3. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā 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   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). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 
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5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumu Nr.225 Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (protokols Nr.8; 17.§). 

 

Lēmums Nr.317. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu, apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai “Atpūtas”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, L.Jokste, K.Močāns) 

 

Plkst.15:15 uz sēdi ierodas domes deputāts Dāvis Melnalksnis. 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 13.marta iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē ar reģ. Nr.3.16.1/156) un 2019.gada 17.jūnija iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3.16.2/329) par 

pašvaldības zemes gabala daļas Ainažu pagastā “Atpūtas”, kadastra Nr. 6625 003 0368, zemes vienības 

kadastra apz. 6625 003 0368 (0,5 ha platībā) nodošanu ar apbūves tiesībām tūrisma atpūtas vietas 

izbūvei (atpūtas vietas labiekārtošanai, atpūtas mājiņas un terases izbūvei).  

Zemes gabals “Atpūtas”, Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 003 0368, zemes vienības kadastra 

apz. 6625 003 0368 1,24 ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000501851. 

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. 

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā 2018.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, nosakot, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir 

attiecīgais zemes gabals un apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, kā arī, apbūves 

tiesību maksas noteikšanai piemēro iepriekš minēto noteikumu 3.1. un 3.2.apakšnodaļas nosacījumus.  

Augstāk minētā zemes vienība “Atpūtas” ar zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0368, 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” 

(turpmāk - Teritorijas plānojums) paredzētā atļautā izmantošana ir rekreācijas teritorija, kur ir atļauta 

atpūtas namiņa būvniecība, ievērojot prasības zemes gabala izmantošanai (apbūves blīvums 10%, būvju 

maksimālais stāvu skaits 2). 

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

1129.1 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” 40., 76., 77. un 

78.punktu 2019.gada 2.jūlija Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilze Apeines iesniegto izziņu 

0207/01 par Apbūves tiesību gada maksas noteikšanu zemes gabala daļai “Atpūtas”, 0,5 ha platībā, kas 

saņemta 2019.gada 10. jūlijā Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā un reģistrēta ar 

Nr. 18.1.2/27, ņemot vērā 2019.gada 14.augusta Attīstības un 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, Dāvis Melnalksnis, 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabala daļai Ainažu 

pagastā “Atpūtas”, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0368, 0,5 ha platībā (pielikums Nr.1).  
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2. Nekustamā īpašuma Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – atpūtas vietas labiekārtošanai, 

publiski pieejamas atpūtas vietas izveide ar iespēju būvēt ēku (būvi). 

3. Apbūves tiesību termiņš – 20 gadi no līguma noslēgšana dienas. 

4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu vienam gadam – euro  200,00. 

5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās 

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

7. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir 

tiesības prasīt vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu: 

7.1. Ja līdz 2021.gada 1.maijam Apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada 

būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

7.2. Ja līdz 2021.gada 1.novembrim Apbūves tiesīgais nav izstrādājis  būvprojektu minimālā 

sastāvā un izņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai un   1 

(viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

7.3. Ja, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim Apbūves tiesīgais nav uzcēlis un nodevis 

ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un 1 (viena) mēneša laikā 

pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

8. Apstiprināt Apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

9. Apstiprināt publicējamo informāciju par Apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.318. Pielikumi uz 9 lp., izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegumi 

uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019. gada 13.marta iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē ar reģ. Nr.3.16.1/157) un 2019.gada 7.jūnija iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē ar reģ. Nr.3.16.1/33)  par pašvaldības zemes gabala Vidzemes ielā  31, kadastra Nr. 6615 006 

0135, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135 nodošanu ar apbūves tiesībām noliktavas 

būvniecībai. 

Zemes gabals Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0135, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 006 0135 20103 kv.m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas 

reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000309976. 

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 Vidzemes ielā 31 ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0135, 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” 

(turpmāk - Teritorijas plānojums) paredzētā atļautā izmantošana ir darījumu un komercapbūves 

teritorija, kur ir atļauta darījumu, mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekta, noliktavas būvniecība, 

ievērojot prasības zemes gabala izmantošanai (apbūves blīvums 50%, būvju maksimālais stāvu skaits 3). 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu. 
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  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1129.1 

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” 40., 76., 77. un 

78.punktu un ņemot vērā 2019.gada 14.augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabalam Salacgrīvā  

Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0135, zemes vienības kadastra apz. 6615 

006 0135 20103 kv.m platībā (pielikums Nr.1). 

2. Nekustamā īpašuma Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta būvniecībai. 

3. Apbūves tiesību termiņš – 20 gadi no līguma noslēgšana dienas. 

4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu vienam gadam – euro  1000,00 (viens tūkstotis euro). 

5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās 

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

7. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir 

tiesības prasīt vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu: 

7.1. Ja līdz 2020.gada 1.maijam Apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada būvvaldē 

būvniecības ieceres iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

7.2. Ja līdz 2021.gada 1.novembrim Apbūves tiesīgais nav izstrādājis  būvprojektu minimālā 

sastāvā un izņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai un   1 

(viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

7.3. Ja, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim Apbūves tiesīgais nav uzcēlis un nodevis 

ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un 1 (viena) mēneša laikā 

pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

8. Apstiprināt Apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

9. Apstiprināt publicējamo informāciju par Apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.319. Pielikumi uz 9 lp., izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegumi 

uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

16. § 

Par kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes īpašumā esošās automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts 

reģistrācijas Nr. GV 149 (pirmo reizi reģistrēta 01.10.1999), tehnisko stāvokli un sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā  vērtētāja Aivara Brieža (sertifikāts Nr.58) 2019.gada 10.jūnija tirgus vērtības 

aprēķinu, kas saņemts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 29.jūlijā un reģ. ar Nr. 18.1.2/41, kā arī 

ņemot vērā to, ka automašīnas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem ir EUR 0, secināms, 

ka piemērotākais automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas Nr. GV 149 atsavināšanas veids ir 

pārdošana par brīvu cenu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt 

mazāka par atlikušo vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu, 37.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 
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Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Atsavināt automašīnu OPEL ZAFIRA valsts reģistrācijas Nr. GV 149 (pirmo reizi reģistrēta 

01.10.1999), šasijas Nr. WOLOTGF75Y2001281, pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu euro 123,97 (viens simts divdesmit trīs euro un 97 centi), 

bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA piegāde netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 3.punktam. 

4. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā, nosakot, ka pieteikums par automašīnu OPEL ZAFIRA pirkšanu iesniedzams 

Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas dienas. 

5. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 

rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

6. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas OPEL ZAFIRA 

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

īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

7. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.320. Pielikums uz 5 lp. un tirgus vērtības aprēķins uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo Z.Tomsons, I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās D.Lejniece,  

Z.Tomsons, I.Lazdiņa) 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu, jo domes atbildīgie speciālisti nav saskaņojuši siltumenerģijas 

tarifa aprēķinu.  

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par deleģēšanas līguma slēgšanu un 

nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 

Lēmums Nr.321. Lēmuma projekts uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu, jo domes atbildīgie speciālisti nav saskaņojuši siltumenerģijas 

tarifa aprēķinu.  

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 
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Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par deleģēšanas līguma slēgšanu un 

nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

 

Lēmums Nr.322. Lēmuma projekts uz 11 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par materiālo vērtību nodošanu bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas ostas pārvaldei 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās N.Tiesnesis) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes izveidotās pastarpinātas 

pārvaldes iestādes, Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka Ivo Īstenā 2019. gada 12. jūlija iesniegumu 

(reģ. Nr. 3.18/209) ar lūgumu nodot Salacgrīvas ostas pārvaldei Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošās šādas materiālās vērtības: 

1. Pontona tilta piestātne – komplektā ietilpst 6 ar skrūvju mehāniskiem savienojamiem pontoniem ar 

dēļu klājumu, slēdzamiem vārtiem un tilta, 1 komplekts. Bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 

13635.76 EUR;  

2. Elektrības – ūdens – lampas tumba – Service Pedestals Rollins, 3 gab. Bilances sākotnējā uzskaites 

vērtība ir 2286.90 EUR; 

3. Elektrības kabelis – H07RN-F4x4, 89 m. Bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 274.80 EUR; 

4. Boja, izmērs 60 1, 10 gab. Bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 1197.90 EUR; 

5. Ķēde, 13 mm DIN763, 12 m. Bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 130.68 EUR; 

6. Sols lielais, jahtu p., BG.BK.Kods – 12393, 3 gab. Bilances sākotnējā uzskaites vērtība ir 341.49 

EUR. 

Salacgrīvas ostas pārvalde piedalās ERAF Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projektā 

EST-LAT55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Projekta 

ietvaros ostas teritorijā tiek būvēta jahtotāju servisa ēka, kurā paredzētas telpas jahtotājiem, airētājiem, 

tūrisma informācijas centram un Salacgrīvas ostas pārvaldei. Salacgrīvas ostas pārvalde līdz 2019. gada 

nogalei izbūvēs jahtu ostas krastmalu no nobrauktuves no Krīperu ielas, savienojot to ar esošo 

promenādi gar Salacas upi, līdz krastmalas noslēgumam pie AS “Brīvais vilnis” sūkņu stacijas, kur 

2020. gadā Salacgrīvas ostas pārvalde plāno Salacas upē ievietot jaunu peldošo piestātni, paplašinot 

jahtu ostā ienākošo jahtu stāvvietu skaitu. 

Pēc projekta EST-LAT55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un 

Latvijā” realizācijas, Salacgrīvas ostas pārvalde nodrošinātu visu jahtu ostas saimniecisko darbību, tai 

skaitā, jahtu pieņemšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka ir lietderīgi nodot Salacgrīvas ostas 

pārvaldei bezatlīdzības lietošanā iepriekš minētās materiālās vērtības un lietderīgi tiktu izmantoti 

Salacgrīvas novada pašvaldības resursi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 5. panta trešo daļu, trešo prim, 5. panta sesto daļu, 

saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas ostas pārvaldei Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās 

šādas materiālās vērtības: 

1.1.  Pontona tilta piestātni – komplektā ietilpst 6 ar skrūvju mehāniskiem savienojamiem 

pontoniem ar dēļu klājumu, slēdzamiem vārtiem un tilta, 1 komplekts, ar bilances sākotnējo 

uzskaites vērtību 13635.76 EUR un bilances atlikušo vērtību 6241.32 EUR; 

1.2.  Elektrības – ūdens – lampas tumbu – Service Pedestals Rollins, 3 gab, ar bilances sākotnējo 

uzskaites vērtību 2286.90 EUR un bilances atlikušo vērtību 1383.78 EUR; 
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1.3. Elektrības kabeli – H07RN-F4x4, 89 m, ar bilances uzskaites vērtību 274.80 EUR; 

1.4. Boju, izmērs 60 1, 10 gab., ar bilances uzskaites vērtību 1197.90 EUR; 

1.5. Ķēdi, 13 mm DIN763, 12 m., ar bilances uzskaites vērtību 130.68 EUR; 

1.6. Solu lielo, jahtu p., BG.BK.Kods – 12393, 3 gab., ar bilances sākotnējo uzskaites vērtību 

341.49 EUR un bilances atlikušo vērtību 0.00 EUR. 

2. Lēmuma 1.1. līdz 1.6. punktā minētās materiālās vērtības nodot bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas 

ostas pārvaldei ar mērķi, lai Salacgrīvas ostas pārvalde nodrošinātu visu jahtu ostas saimniecisko 

darbību, tai skaitā, jahtu pieņemšanu. 

3. Lēmuma 1.1. līdz 1.6. punktā minētās materiālās vērtības nodot bezatlīdzības lietošanā, slēdzot 

rakstveida līgumu par materiālo vērtību bezatlīdzības lietošanu un sastādot pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

4. Līgumā par materiālo vērtību bezatlīdzības lietošanu iekļaut šādus nosacījumus: 

4.1. Materiālās vērtības nodot bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas ostas pārvaldei uz 5 gadiem; 

4.2. Materiālās vērtības atdodamas atpakaļ Salacgrīvas novada domei, ja tās nav izmantojamas 

saskaņā ar materiālo vērtību bezatlīdzības lietošanas mērķi vai, ja Salacgrīvas ostas pārvalde 

nepilda līguma par materiālo vērtību bezatlīdzības lietošanu nosacījumus, kā arī gadījumā, ja 

Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība materiālās vērtības lietot savām 

vajadzībām, tās var atprasīt. 

4.3. Salacgrīvas ostas pārvaldei ir pienākums nodrošināt tai nodoto materiālo vērtību uzturēšanu.  

 

Lēmums Nr.323. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par Latvijas valsts meži AS piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā Svētupes tauvas joslu pārņemšanu bez atlīdzības lietošanā 

 

Nekustamais īpašumi, kas pieder Latvijas valsts meži AS, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas 

pagastā un atrodas Svētupes krastos: 

  Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672, īpašuma kadastra Nr. 6672 001 0129, sastāv no zemes 

vienībām ar kadastra apz.6672 008 0070, 6672 008 0069, 6672 008 0105 un 6672 008 0112, reģistrēts 

uz Latvijas valsts meži AS vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458563. 

Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635, īpašuma kadastra Nr. 6635 002 0013, zemes vienības  kadastra 

apz.6672 007 0423, reģistrēts uz Latvijas valsts meži AS  vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000238058. 

Rogas, īpašuma kadastra Nr. 6672 009 0055, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0055, 

reģistrēts uz Latvijas valsts meži AS vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000096124. 

Sidrabiņi, īpašuma kadastra Nr. 6672 009 0210, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0210, 

reģistrēts uz Latvijas valsts meži AS vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1161. 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomajās funkcijās ietilpst noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, šo 

zemes gabalu tauvas joslas, kas noteiktas Zvejniecības likuma 9.panta devītās daļas 1.punktā, kā 

dabiskās tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 metri,  ir nepieciešamas pašvaldības 

autonomo funkciju nodrošināšanai - Svētupē nodrošināt zivju resursu uzraudzību un pavairošanu. 

Ņemot vērā 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, kas nosaka,  ka  licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 

publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā 

pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, bet privātos ūdeņos, kuros zvejas 

tiesības nepieder valstij, – privāto ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai privāto ūdeņu īpašnieka 

pilnvarota persona,  Salacgrīvas novada pašvaldībai nepieciešamas augstāk minēto Latvijas valsts meži 

AS  īpašumu ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 66720070423, 66720080069, 66720080070, 

66720080105, 66720080112, 66720090055, 66720090210 tauvas joslas 4 m platumā,  lai saskaņā ar 
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likuma ,,Par pašvaldībām” un 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 

“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” nosacījumiem pildītu savu 

autonomo funkciju – noteikt kārtību, kādā veicama zivju resursu uzraudzība un pavairošana, licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas organizēšana. 

Saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

  
Lūgt Latvijas valsts meži AS nodot Salacgrīvas novada pašvaldībai bez atlīdzības lietošanā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  66720070423, 66720080069, 66720080070, 66720080105, 

66720080112, 66720090055, 66720090210 tauvas joslas, lai noteikt kārtību, kādā Svētupē veicama 

zivju resursu uzraudzība un pavairošana, licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšana. 

 

Lēmums Nr.324. 

 

 

21. § 

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 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

 

1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,63 ha platībā ar kadastra Nr.6615 004 

0132 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 004 0132 par Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību 441,00 EUR un 
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ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā arī piešķirt nekustamam 

īpašumam ar kadastra Nr.6615 004 0132 nosaukumu “Dīķu iela 5”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Ābeļu ielā 8A 0,48 ha 

platībā ar kadastra Nr.6672 007 0450 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 007 0428 par 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar 

kadastrālo vērtību 542,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā, Raiņa ielā 1  0,9400 ha platībā ar kadastra 

Nr.6605 004 0042 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6605 004 0044 par Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību 

15526,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, saskaņā ar 

pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.325. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

(ziņo D.Būmane) 

 

Izskatījusi [..] 2001.gada 10.decembra iesniegumus par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu 

Salacgrīvas pilsētā uz zemes gabalu 300F un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada 

dome konstatē: [..] 

Zemes gabalam Salacgrīvā, [..] noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības teritorija - 0,1855 ha; aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās -0,0047 ha. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu  

pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanas lēmumus 

par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome, kā arī 2019.gada 14.augusta Attīstības 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
 

 

1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 1855 m2 platībā [..] saskaņā ar zemes robežu plānu. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.326. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumu kopijas uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, iznomāšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 25.jūlijā ar reģ. 

Nr.3.16.1/462) par daļu zemes gabala iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā ar zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (teritorijas Nr. 40. 41 un 42), sakņu dārza izmantošanai. 
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Zemes gabals Rīgas iela 7, kadastra apz. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000496927. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5; 

28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

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

domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2. apakšpunktu, saskaņā ar 

2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu 

(teritorijas Nr. 40 - 622kv.m, Nr. 41- 407 kv.m un Nr.42 - 2500 kv. m platībā ar kopējo platību 

3529 kv.m), pielikums. 

2. 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” 4.punktā 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). 

3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

5. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.327. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

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

0494 1,6834 ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra 

Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 

2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.494 (protokols Nr.12; 22.§). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 15.jūlijā ar reģ. 

Nr.3.16.2/430) par 2014.gada 12.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/122  Ezera ielā 11, 

Liepupē ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0494 (520 kv.m platībā) pagarināšanu. 

Līguma termiņš bija līdz 2019.gada 31.jūlijam. 

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

domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2.apakšpunktam, un 

saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

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

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

NOLEMJ:  
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1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē (520 kv.m platībā). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu dārzi). 

3. 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. 

4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

 

Lēmums Nr.328. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2019.gada 16.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ENERGOLUX service”, 

reģ.Nr.40103928401, direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/28) ar lūgumu 

pagarināt 2016.gada 24.maija zemes nomas līgumā 8-2.1/49 noteikto termiņu mobilas kafejnīcas 

novietošanai Salacgrīvā, Ostas ielā 4  līdz 2019.gada 31.decembrim. 

 2016.gada 24.maija zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1./49 noteikts nomnieka pienākums “ne vēlāk kā 

līdz 2018.gada 1.jūnijam novietot uz Zemes gabala un nodot ekspluatācijā līgumā paredzēto īslaicīgās 

lietošanas būvi”. 

  Ar 2018.gada 27.septembra vienošanos Nr.3 (reģ. Nr.8-2.1/64) ēkas- mobilās kafejnīcas 

nodošanas ekspluatācijā termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūnijam. 

Ņemot vērā SIA “ENERGOLUX service” direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegumu 

un lūgumu ēku nodošanas ekspluatācijā termiņu pagarināt līda 2019.gada 31.decembrim,  pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta 

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

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

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

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

 

1. Atļaut pagarināt mobilās kafejnīcas nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2016.gada 24.maija zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49. 

 

Lēmums Nr.329. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

26. § 

Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobrī noslēgtajā nekustamā īpašuma daļas  

nomas līgumā Nr.8-2.1/26 īpašumā “Mežgravās”, Liepupes pagastā 

 

2009.gada 1.oktobrī ar [..] tika noslēgts nekustamā īpašuma daļas nomas līgums Nr.8-2.1/26 par 

īpašuma “Mežgravas”, Liepupes pagastā (daļu zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz. 6660 011 

0050 4300 kv.m platībā un palīgēkas ar kadastra apz. 6660 011 0050 00) iznomāšanu. 

 2011. gada 24.janvārī ar pārjaunojuma līguma reģ. Nr. 8-2.1/4, tas tika pārjaunots ar [..] (ar 

vienošanos Nr. 8-2.1/11 no 2011.gada 7.februāra, Nr. 8-2.1/11  no 2012.gada 20.februāra un vienošanos Nr. 8-

2.1/15 no 2013.gada 22.februāra). 
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 Iznomātai ēkai ar kadastra apz. 6660 011 0050 002 – konditorejas izstrādājumu ražotnei – 

kafejnīca ir mainījusies platība rekonstrukcijas rezultātā,  saskaņā ar VZD kadastra informācijas 

sniegtiem datiem tā ir  212,20 kv.m  (iepriekš noslēgtajā līgumā 159,90 kv.m ), līdz ar platības 

palielināšanos, nepieciešams pārskatīt līguma nosacījumus un ēkas nomas maksu. 

Līguma termiņš ir līdz 2039.gada 30.septembrim, tas ir līgums  noslēgts uz 30 gadiem, kā to 

nosaka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6. 1 panta 

pirmā daļa, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Ja nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas 

personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, 

maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt 

pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā 

2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” nosaka, ja nomas maksa tiek pārskatīta  un noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus 

nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu. 

2019.gada 10.jūlijā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā saņemts (reģistrēts ar Nr.18.1.2/27) Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums (2019.gada 2.jūlija Nr. 0207/03) tirgus nomas maksas noteikšanai daļai zemes 

gabala ar zemes vienības kadastra apz. 6660 0 011 0050 4300 kv.m platībā un konditorejas izstrādājumu 

ražotne – kafejnīca ar kadastra apz. 6660 011 0050 002  212,20kv.m platībā. 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   2018.gada 

20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

un ņemot vērā 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Veikt grozījumus  2009.gada 1.oktobrī ar [..] noslēgtā nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā 

Nr.8-2.1/26  īpašumā “Mežgravas”, Liepupes pagastā par daļu zemes gabala ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 011 0050 4300 kv.m platībā un palīgēkas ar kadastra apz. 6660 011 0050 002 

iznomāšanu, kas tika pārjaunots ar [..] 2011.gada 24.janvārī Pārjaunojuma līguma reģ. Nr. 8-2.1/4 

(ar vienošanos Nr. 8-2.1/11 no 2011.gada 7.februāra, Nr. 8-2.1/11  no 2012.gada 20.februāra un 

vienošanos Nr. 8-2.1/15 no 2013.gada 22.februāra), nosakot: 

1.1. iznomātās zemes gabala daļas īpašumā “Mežgravas”, Liepupes pagastā ar kadastra apz. 

6660 011 0050  4300 kv.m platībā nomas maksu mēnesī EUR 17,92; 

1.2. iznomātās konditorejas izstrādājumu ražotnes – kafejnīcas ar kadastra apz. 6660 011 

0050 002  212,20kv.m platībā nomas maksu mēnesī EUR 106,10. 

1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.4. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00. 

 

Lēmums Nr.330. Izziņa par tirgus nomas maksu uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Dārziņi 3”, Ainažu pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 7.augustā ar reģ. 

Nr.18.1.2/44) par 2009.gada 21.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/17 pagarināšanu 
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zemes gabalam Ainažu pagastā “Dārziņi 3”, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0267 (11,95 ha 

platībā). 2009.gada 21.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/16 termiņš ir līdz 

2019.gada 20.augustam. 

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 

14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

 

1. Pagarināt ar [..] 2009.gada 21.augustā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/17 

par zemes gabala Ainažu pagastā, “Dārziņi 3” ar kadastra apz. 6625 003 0267 (11,95 ha platībā) 

iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.  

2. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības. 

4. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma 

nodoklis. 

 

Lēmums Nr.331. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Ainažu pagasta teritorijā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 22.jūlijā saņemts biedrības „Mednieku klubs Kuiviži” 

valdes locekļa Žaņa Ķera iesniegums (reģ. Nr.18.1.1/33) ar prasību nodot medību tiesības pašvaldībai 

piederošā zemes gabalā Ainažu pagastā “Pienenes”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0164 (9,9 ha 

platībā) un piekrītošā zemes gabala (valsts rezerves fonda zeme) “Tammisti”, zemes vienības kadastra 

apz. 6625 002 0222 (9,51 ha platībā). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, „Medību likuma” 1.panta 9.punktu, 

2014.gada 22.jūlija MK noteikumu Nr. 421 „Medību noteikumi” 13.punktu, Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 18.marta lēmumu Nr. 107 „Par medību platību lietošanas maksas noteikšanu”, saskaņā ar 

2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Slēgt medību tiesību līgumu ar biedrību „Mednieku klubs Kuiviži”, reģ. Nr. 40008014831, par 

medību tiesību nodošanu zemes gabalos Ainažu pagastā: 

1.1. „Pienenes”, zemes vienības  kadastra apz. 6625 002 0164 - 9,9 ha platībā, saskaņā ar 

 pielikumu; 

1.2. “Tammisti”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0222 - 9,51 ha platībā, saskaņā ar 

 pielikumu. 

2. Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu zemes gabalu “Pienenes” un “Tammisti” kopējai 

platībai 19,41 ha – EUR 28,00 gadā (saskaņā ar 2015.gada 18.marta lēmumu Nr.107 „Par medību 

platību lietošanas maksas noteikšanu”, kur medību maksa par 1 ha noteikta 1,00 euro, bet ne mazāk 

kā 28,00 euro gadā),  par abām lietošanā nodotām zemes vienībām medību platību izmantošanai kopā. 

3. Medību tiesību līgumā iekļaut nosacījumu, ka medību tiesību lietotājam ir šādi pienākumi:  

3.1. darīt visu iespējamo, lai nepieļautu meža dzīvnieku un citu dzīvnieku postījumus platību 

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās; 
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 3.2. medības pirmkārt organizēt tajās vietās, kur ir nodarīti meža dzīvnieku un citu dzīvnieku 

postījumi medību platību lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās. 

4. Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 5 (pieci) gadi. 

 

Lēmums Nr.332. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 26.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/374) par  

2018.gada 26.februāra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/18 pagarināšanu. 

2018.gada 25.augustā ar vienošanos Nr. 1 (reģ. Nr. 8-2.6411) un 2019.gada 22.februāra 

vienošanos Nr. 2 (reģ. Nr. 8-2.6/4) tika atjaunots 2018.gada 26.februāra Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 

8-2.6/18 un tas ir spēkā līdz  2019.gada 24.augustam. 

 [..] ar ģimeni ir deklarējies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī. 

2019.gada 4.jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/256 par to, ka [..] ģimene 

neatbilst Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” noteiktai kārtībai, bet personai nepieciešams īres dzīvoklis. 

Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa 

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punkts nosaka, ka, ja sociālā dzīvokļa īrnieks neatbilst šo 

noteikumu 3.punkta vai 4.punkta nosacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) arī turpmāk īrēt līdz 

šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,   

Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu un ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.2.punktu, 

saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], piešķirot īres tiesības uz dzīvokli [..] (28,5 

kv.m platībā) un koplietošanas telpām (11,76 kv.m platībā). 

2. Noteikt pilnu īres maksu  0,20 euro par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt, ka papildus tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā rēķina. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.333. Iesniegums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 4.jūlija 

atzinums Nr.1.17/256 uz 1 lp. un 2019.gada 13.augusta Lēmums Nr.3.11.1/725 uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

30. § 

Par gājēju celiņa ierīkošanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Jankovska) 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un ierīkot gājēju 

celiņu.  Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 



30 

 

plānojumiem” ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 

17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums” 

(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, 

pa nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā, Kuivižu osta (kadastra Nr.6615 010 

0113) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 010 0113 ziemeļu robežu, 1,5m platumā un 260,0m 

garumā, t.i., 390,0m2 platībā ir paredzēts gājēju celiņš. 

Īpašums Kuivižu osta, kadastra Nr. 6615 010 0113, zemes vienības kadastra apz. 6615 0010 

0113, reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 752 un īpašnieks ir Satiksmes 

ministrija, reģ. Nr. 90000088687. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2010.gada 26.janvāra Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina 

zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punktu, kas nosaka, ka, ja gājēju celiņš dabā 

nepastāv, bet tā izveidošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, vietējā pašvaldība 

pieņem lēmumu par gājēju celiņa ierīkošanu, kā arī 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

1. Ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu pa nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, 

Salacgrīvas pilsētā, Kuivižu osta (kadastra Nr.6615 010 0113) zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 010 0113 ziemeļu robežu, 1,5m platumā un 260,0m garumā, t.i., 390,0m2 

platībā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Noslēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā, Kuivižu osta 

(kadastra Nr.6615 010 0113) īpašnieku (tiesisko valdītāju) par gājēju celiņa ierīkošanas un 

apsaimniekošanas nosacījumiem.  

 

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.334. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par ātrumvaļņu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā uzstādīšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, K.Močāns, D.Melnalksnis, E.Keisele; 

izsakās I.Juška) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas iedzīvotāju lūgumu izskatīt iespēju uzstādīt Pērnavas ielā 29, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novadā ātruma ierobežojošus vaļņus ātruma regulēšanai, ņemot vērā to, ka uz 

Pērnavas ielas, Salacgrīvā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” un Salacgrīvas vidusskola un 

saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā ātruma ierobežojošus vaļņus ātruma 

regulēšanai atbilstoši pielikumam. 
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2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot zīmju 

uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.335. Pielikums uz 1 lp. un informācija par aptauju uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīva pagastā,  

Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Juška) 

 

Pamatojoties uz Brīvdienu mājas “Vējavas” un viesu nama “Rakari Resort” iesniegumu 

(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 9.augustā ar reģ.Nr.3.16.2/503) par stāvēšanas 

ierobežojuma zīmju Nr.326 uzstādīšanu, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt apstāšanās aizlieguma zīmi Nr.326 uz autoceļa B27 Līdumi - Krastiņi, Salacgrīvas 

novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.336. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa A1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

 

Pamatojoties uz nepieciešamību informēt sabiedrību par Liepupes pagasta pārvaldes un Liepupes 

pagasta tautas nama atrašanās vietu uzstādot ceļa zīmes Nr.704, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta 

Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

1. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.704 “Pagasta pārvalde” un “Liepupes tautas nams” abos virzienos uz 

autoceļa A1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

ceļa zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

 

Lēmums Nr.337. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

34. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenē, Salacgrīvas novadā 

Lai norādītu uz apdzīvotas vietas sākumu un beigām uzstādot ceļa zīmes, saskaņā ar 2019.gada 

14.augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 
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Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.519 (apdzīvotas vietas sākums), Nr.521 (pilsētas vai ciema nosaukums), 

Nr.520 (apdzīvotas vietas beigas) un Nr.522 (pilsētas vai ciema nosaukums) Zītaru ielā, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.338. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz autoceļa V143 Akmeņkalni - Lauvas - Ķekari,  

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

(debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās I.Juška) 

 

Pamatojoties uz nepieciešamību informēt sabiedrību par Lībiešu upuralu atrašanās vietu uzstādot 

ceļa zīmes Nr.706 un 2019.gada 14.augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr.706 (ar uzrakstu Lībiešu upuralas 0.9) abos virzienos uz V143 Akmeņkalni 

– Lauvas - Ķekari ceļa, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.339. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.580011292 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvojoša [..], 2019.gada 

26.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 30.jūlijā ar 

Nr. 3.16.2/472) par administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr.580011292 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk - LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Salacgrīvas novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 16:35 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojumu Nr. 580011292 (turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa 

[..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā, aiz īpašuma Priedkalni uz ceļa Tūja-Lembuži, ceļa zīmes Nr. 523 darbības 

zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580011292. Saskaņā ar LAPK 149.10 
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panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, 

tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka Transportlīdzeklis stāvēja pie privātā sektora Tūjā, kur 

soda uzlikšanai nav nekāda pamata. 

3. Uz Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta ceļa  Tūja – Lembuži, atbilstoši saskaņojumam ar 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas plāns Liepupes pagastā, saskaņojums  pielikums Nr. 

2), uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem 

teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 

apliecina, ka Transportlīdzeklis ir novietots aiz īpašuma  „Priedkalni”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā 

(attēls Nr. 2, 3 un 4). 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa Tūja – Lembuži, 

aiz īpašuma “Priedkalni”, un tādejādi ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu 

LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  

naudas sods. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas Melzobas 

2019.gada 24.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziņojumu Nr.580011292, bet  [..] 

iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu persona, 

kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.340. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 8 lp., iesniegums uz 1 lp. un apstrīdētais  

administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums Nr.580011292 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011302 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 29. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 31. jūlijā ar Nr. 3.16.2/476) par 

administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr. 580011302 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās kārtības 

nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 211.3 pantu veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Salacgrīvas 

novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 16:35 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojumu Nr. 580011302 (turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa 

[..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā, aiz īpašuma Priedkalni uz ceļa Tūja-Lembuži, ceļa zīmes Nr. 523 darbības 
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zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279  “Ceļu satiksmes 

noteikumi” (turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580011302. Saskaņā ar LAPK 149.10 

panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, 

tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka automašīna tika novietota nevis uz ceļa Tūja-Lembuži, 

bet gan zālājā paralēli ceļam, kas ieved privātā teritorijā un nogriežas no ceļa Tūja-Lembuži. 

3. Uz Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta ceļa Tūja – Lembuži, atbilstoši saskaņojumam ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas plāns Liepupes pagastā, saskaņojums pielikums Nr. 2) 

uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, 

kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 

apliecina, ka Transportlīdzeklis ir novietots aiz īpašuma  „Priedkalni”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā 

(attēls nr. 2, 3 un 4). 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā, Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa Tūja – Lembuži, 

aiz īpašuma “Priedkalni”, un tādējādi ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu 

LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  

naudas sods. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019.gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas Melzobas 

2019.gada 24.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580011302, bet [..] 

iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu, lēmumu persona, 

kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.341. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 7 lp., iesniegums uz 3 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.580011302 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

38. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580011315 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 29.jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 02. augustā ar Nr. 3.16.2/486) 

par administratīvā pārkāpuma protokola - paziņojuma Nr.580011315 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
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(turpmāk – LAPK) 211.3 pantu veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Salacgrīvas novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 16:38 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojumu Nr. 580011315 (turpmāk – protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa 

[..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Liepupes pagastā, aiz īpašuma Priedkalni uz ceļa Tūja-Lembuži, ceļa zīmes Nr. 523 darbības 

zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580011315. Saskaņā ar LAPK 149.10 

panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, 

tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka Transportlīdzeklis tika novietots nevis uz ceļa Tūja-

Lembuži, bet gan zālājā paralēli ceļam, kas ieved privātā teritorijā un nogriežas no ceļa Tūja-Lembuži. 

3. Uz Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta ceļa Tūja – Lembuži, atbilstoši saskaņojumam ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas plāns Liepupes pagastā, saskaņojums pielikums Nr.2) 

uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, 

kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr.5). Pielikums Nr.1 apliecina, 

ka Transportlīdzeklis ir novietots aiz īpašuma  „Priedkalni”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (attēls Nr. 

2, 3 un 4). 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Transportlīdzekļa 

autovadītājs bija novietojis Transportlīdzekli stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā uz ceļa 

Tūja – Lembuži, aiz īpašuma “Priedkalni”, un tādejādi ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru 

paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto 

pārkāpumu LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – 

EUR 40  naudas sods. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas 

Melzobas 2019.gada 24.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu - paziņojumu 

Nr.580011315, bet [..] iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu persona, 

kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.342. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 7 lp., iesniegums uz 7 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.580011315 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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39. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021952 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 02. augusta 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 05. augustā ar Nr. 3.16.2/491) 

par administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021952 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās kārtības 

nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Salacgrīvas 

novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 15:56 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

lēmumu Nr. 580021952 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar 

valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Salacgrīvas pagastā, aiz īpašuma Vītoliņi, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, neievērojot 

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – 

CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021952. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika 

uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka: 

2.1. automašīna ar valsts numura zīmi [..] nebija novietota ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (uz ceļa), 

bet gan blakus ceļam esošajā zaļajā zonā, kā vēlāk izrādījās, uz īpašuma “Vītoliņi” zemes; 

2.2. zīme, kas liecina par privāto īpašumu, atrodas aiz novietotās automašīnas, liekot nojaust, ka 

automašīna atrodas ārpus privātā īpašuma. Taču protokolā ir teikts, ka automašīna ir bijusi novietota 

“aiz īpašuma Vītoliņi….(seko teksts par 523. ceļa zīmi)”, kam iesniedzējs nevēlas piekrist. Baltās krāsas 

zīme ar uzrakstu “PRIVĀTAIS ĪPAŠUMS” atradās tālāk aiz novietotās automašīnas, nevis mašīna aiz 

tās; 

2.3. pēc protokola saņemšanas, veicot vietas pastiprinātu apskati, tika pamanīts, ka uz koka stumbra ir 

piestiprināts pašdarināts, neizteiksmīgs (tāda pašā pelēkā krāsā kā koka miza) uzraksts – VĪTOLIŅI.  

Turklāt šis uzraksts ir novietots pārāk augstu kokā, to aizsedz koka zari un tādejādi to nevar pamanīt. 

3. Izvērtējot Protokola-lēmuma tiesiskumu, secināms: 

3.1. Uz Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta ceļa Tūja – Ežurgas, atbilstoši saskaņojumam ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas shēma Pielikums Nr. 2) uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 

(stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 

523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 apliecina, ka Transportlīdzeklis ir 

novietots aiz īpašuma  „Vītoliņi”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (attēls Nr. 2, 3 un 4); 

3.2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domei pieejamo informāciju par Salacgrīvas novada pašvaldības ceļu 

zemes nodalījuma joslas un privātīpašuma “Vītoliņi” robežām, ir redzams, ka Transportlīdzeklis tika 

novietots nevis uz privātīpašuma “Vītoliņi” zemes, bet uz pašvaldības ceļa Tūja - Ežurgas zemes 

nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (pielikums Nr. 3); 

3.3. Iesniedzēja iesniegumā norādītais “Pašdarināts neizteiksmīgs uzraksts ”Vītoliņi” neatspoguļo 

patiesās nekustamā īpašuma  “Vītoliņi” robežas.   

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz ceļa Tūja – Ežurgas 

zemes nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, aiz īpašuma “Vītoliņi”, un tādejādi ir 

izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir 

paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods. 
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5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas 

Melzobas 2019.gada 24.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021952, 

bet [..] iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu persona, 

kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.343. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 8 lp., iesniegums uz 2 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.580021952 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

40. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021981 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..]  (turpmāk – Iesniedzējs) 2019. gada 31. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 5. augustā ar Nr. 3.16.2/490) 

par administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580021981 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās kārtības 

nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Salacgrīvas 

novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 15:56 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

lēmumu Nr. 580021981 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar 

valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Salacgrīvas pagastā, aiz īpašuma Vītoliņi, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, neievērojot 

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – 

CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021981. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika 

uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka: 

2.1. automašīna ar valsts numura zīmi [..] nebija novietota ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (uz ceļa), 

bet gan blakus ceļam esošajā zaļajā zonā, kā vēlāk izrādījās, uz īpašuma “Vītoliņi” zemes; 

2.2. zīme, kas liecina par privāto īpašumu, atrodas aiz novietotās automašīnas, liekot nojaust, ka tā 

atrodas ārpus privātā īpašuma; 

2.3. pēc protokola saņemšanas, veicot pastiprinātu apskati, tika pamanīts, ka uz koka stumbra ir 

piestiprināts pašdarināts, neizteiksmīgs (tādā pašā pelēkā krāsā kā koka miza) uzraksts – VĪTOLIŅI. 

Turklāt šis uzraksts ir novietots pārāk augstu kokā, to aizsedz koka zari un tādējādi to nevar pamanīt.   
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3. Izvērtējot Protokola-lēmuma tiesiskumu, secināms: 

3.1. Uz Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta ceļa Tūja – Ežurgas, atbilstoši saskaņojumam ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietojuma shēma Pielikums Nr. 2) uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 

(stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 

523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 apliecina, ka Transportlīdzeklis ir 

novietots aiz īpašuma  „Vītoliņi”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (attēls Nr. 2, 3 un 4); 

3.2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domei pieejamo informāciju par Salacgrīvas novada pašvaldības ceļu 

zemes nodalījuma joslas un privātīpašuma “Vītoliņi” robežām, ir redzams, ka Transportlīdzeklis tika 

novietots nevis uz privātīpašuma “Vītoliņi” zemes, bet uz pašvaldības ceļa Tūja – Ežurgas zemes 

nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (Pielikums Nr. 3); 

3.3. Iesniedzēja iesniegumā norādītais “Pašdarināts, neizteiksmīgs uzraksts Vītoliņi” neatspoguļo 

patiesās nekustamā īpašuma  “Vītoliņi” robežas.   

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz ceļa Tūja – Ežurgas 

zemes nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, aiz īpašuma “Vītoliņi”, un tādejādi ir 

izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir 

paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas 

Melzobas 2019. gada 24. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021981, 

bet [..], iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu persona, 

kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

 

Lēmums Nr.344. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 7 lp., iesniegums uz 5 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.580021981 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

41. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580021965 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 31. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 02. augustā ar Nr. 

3.16.2/485) par administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580021965 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās kārtības 

nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk 

– LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Salacgrīvas novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 15:56 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma 
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protokolu-lēmumu Nr. 580021965 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, aiz īpašuma Vītoliņi, ceļa zīmes Nr. 523 darbības 

zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes 

noteikumi” (turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

 Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021965. Saskaņā ar LAPK 149.10 

panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas 

vietā, tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

 Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba 

Transportlīdzekļa atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci 

SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka: 

2.1. automašīna ar valsts numura zīmi [..] nebija novietota ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (uz 

ceļa), bet gan blakus ceļam esošajā zaļajā zonā, kā vēlāk izrādījās, uz īpašuma “Vītoliņi” zemes; 

2.2. zīme, kas liecina par privāto īpašumu, atrodas aiz novietotās automašīnas, liekot nojaust, ka tā 

atrodas ārpus privātā īpašuma; 

2.3. pēc protokola saņemšanas, veicot vietas pastiprinātu apskati, tika pamanīts, ka uz koka stumbra 

ir piestiprināts pašdarināts, neizteiksmīgs (tāda pašā pelēkā krāsā kā koka miza) uzraksts – 

VĪTOLIŅI. Turklāt šis uzraksts ir novietots pārāk augstu kokā, to aizsedz koka zari un tādējādi to 

nevar pamanīt.   

3. Izvērtējot Protokola-lēmuma tiesiskumu, secināms: 

3.1. Uz Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta ceļa Tūja – Ežurgas, atbilstoši saskaņojumam ar 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas shēma Pielikums Nr. 2) uzstādītas ceļa zīmes Nr. 

523 (stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana 

apzīmēta ar 523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 apliecina, ka 

Transportlīdzeklis ir novietots aiz īpašuma  „Vītoliņi”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (attēls Nr. 2, 

3 un 4); 

3.2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domei pieejamo informāciju par Salacgrīvas novada pašvaldības 

ceļu zemes nodalījuma joslas un privātīpašuma “Vītoliņi” robežām, ir redzams, ka Transportlīdzeklis 

tika novietots nevis uz privātīpašuma “Vītoliņi” zemes, bet uz pašvaldības ceļa Tūja – Ežurgas zemes 

nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (Pielikums Nr. 3); 

3.3. Iesniedzēja iesniegumā norādītais “Pašdarināts, neizteiksmīgs uzraksts Vītoliņi” neatspoguļo 

patiesās nekustamā īpašuma  “Vītoliņi” robežas.   

 4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz ceļa Tūja – 

Ežurgas zemes nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, aiz īpašuma “Vītoliņi”, un 

tādejādi ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 

149.10 panta piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta piektās 

daļas 12. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods. 

 5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas 

Melzobas 2019.gada 24.jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021965, 

bet [..] iesniegto sūdzību noraidīt. 

 



40 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās 

dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.345. Pielikumi uz 6 lp., administratīvais akts uz 7 lp., iesniegums uz 4 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr. 580021965 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021978 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 31. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 02. augustā ar Nr. 3.16.2/483) 

par administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580021978 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 24. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Salacgrīvas novadā. 

1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 24. jūlijā plkst. 15:56 Salacgrīvas 

novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr. 580021978 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, aiz īpašuma Vītoliņi, ceļa zīmes Nr. 523 darbības 

zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā, 

kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021978. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika 

uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes,  2019. gada 24. jūlijā fiksēja ar ierīci SAMSUNG  J600FN. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka: 

2.1. automašīna ar valsts numura zīmi [..] nebija novietota ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (uz 

ceļa), bet gan blakus ceļam esošajā zaļajā zonā, kā vēlāk izrādījās, uz īpašuma “Vītoliņi” zemes; 

2.2. zīme, kas liecina par privāto īpašumu, atrodas aiz novietotās automašīnas, liekot nojaust, ka 

mašīna atrodas ārpus privātā īpašuma; 

2.3. pēc protokola saņemšanas, veicot pastiprinātu apskati, tika pamanīts, ka uz koka stumbra ir 

piestiprināts pašdarināts, neizteiksmīgs (tāda pašā pelēkā krāsā kā koka miza) uzraksts – VĪTOLIŅI.  

Turklāt šis uzraksts ir novietots pārāk augstu kokā, to aizsedz koka zari un tādejādi to nevar pamanīt. 

3. Izvērtējot Protokola-lēmuma tiesiskumu, secināms: 

3.1. Uz Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasts ceļa Tūja – Ežurgas, atbilstoši saskaņojumam 

ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” (ceļa zīmju izvietošanas shēma Pielikums Nr. 2) uzstādītas ceļa zīmes Nr. 

523 (stāvēšanas aizlieguma zona. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta 

ar 523. zīmi, pielikuma Nr. 1 attēls Nr. 1 un Nr. 5). Pielikums Nr. 1 apliecina, ka Transportlīdzeklis ir 

novietots aiz īpašuma  „Vītoliņi”, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (attēls Nr. 2, 3 un 4); 

3.2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domei pieejamo informāciju par Salacgrīvas novada 

pašvaldības ceļu zemes nodalījuma joslas un privātīpašuma “Vītoliņi” robežām, ir redzams, ka 

Transportlīdzeklis tika novietots nevis uz privātīpašuma “Vītoliņi” zemes, bet uz pašvaldības ceļa Tūja 

– Ežurgas zemes nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā (Pielikums Nr.3); 
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3.3. Iesniedzēja iesniegumā norādītais “Pašdarināta, neizteiksmīgs uzraksts Vītoliņi” 

neatspoguļo patiesās nekustāma īpašuma  “Vītoliņi” robežas.   

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 24. jūlijā Iesniedzējs 

Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz ceļa Tūja – Ežurgas 

zemes nodalījuma joslas, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, aiz īpašuma “Vītoliņi”, un tādejādi ir 

izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 

piektās daļas 12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā ir 

paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas 

Melzobas 2019.gada 24.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580021978, 

bet [..] iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu persona, kura 

saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas. 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo daļu lēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas 

dienas. 

 

Lēmums Nr. Pielikumi uz 7 lp., administratīvais akts uz 8 lp., iesniegums uz 2 lp. un apstrīdētā  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.580021978 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

43. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr. 580015492 

(debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 24. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 25. jūlijā ar Nr. 3.16.2/459) par 

administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580015492 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 11. jūlijā Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās kārtības 

nodaļas kārtībnieks Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Salacgrīvas 

novadā. 

         1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 11. jūlijā plkst. 13:51 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-

lēmumu Nr. 580015492 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar 

valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana stāvēšanai Salacgrīvas 

novadā, Salacgrīvas pagastā, Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonas aizsargjoslā, aiz īpašuma kempings 

Klintis, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu 

Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības.  

          Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. apakšpunktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā un 

Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 6. punktā noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā 

atbildība LAPK 57.3 panta pirmajā daļā, kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā 

amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 

580015492. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 
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Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona) 2019. gada 11. jūlijā ir 

fiksējis ar ierīci SAMSUNG SM-A310F. 

            2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka nepiekrīt protokolā-lēmumā minētajam, jo Iesniedzēja 

devusies ceļā no Zvejniekciema uz Veczemju klintīm, braucot pa A1 (E67) šoseju no Saulkrastiem 

virzienā uz Salacgrīvu, līdz ceļam “Meleku ceļš”, kur veikusi kreiso pagriezienu virzienā uz Veczemju 

klintīm. Iesniedzēja norāda, ka braucot šajā virzienā nebija redzama ceļa zīme Nr. 523, līdz ar to 

Iesniedzējai nevarēja būt zināms, ka atrodas stāvēšanas zonā. Ceļa zīme redzama iebraucot pie 

Veczemju klintīm tikai no otras puses, līdz ar to nevarēja būt spēkā attiecībā pret Iesniedzēju. Tāpat 

Iesniedzēja norāda, ka novietojot automašīnu iepriekš norādītajā vietā, tur atradās arī citas automašīnas, 

kas vēl vairāk norādīja uz to, ka tur var novietot automašīnu. 

            3. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus un aplūkojot šī lēmuma pielikuma Nr. 1 attēlus Nr. 

1 un Nr. 5 ir redzams ceļa zīmju izvietojums un var secināt, ka ceļa zīmes ir labi redzamas. Lēmuma 

Pielikumā Nr.2 ir redzama ceļu zīmju izvietojuma shēma. Lēmuma Pielikuma Nr.1 attēlos Nr. 2, 3 un 4 

var redzēt Transportlīdzekļa atrašanās vietu. 

4. Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļa nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 

izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta 

dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem.  

Ceļa zīme Nr. 523 ir izvietota uz ceļa Lielurgas – Oltūži, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 442. Iepriekš minētās ceļas zīmes izvietošana nav saskaņota ar 

Latvijas Valsts ceļiem atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļas nosacījumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas Melzobas 

2019.gada 11.jūlijā sastādīto administratīvo pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.580015492, un izbeigt 

administratīvo lietu. 

 

Lēmums Nr.347. Pielikumi uz 6 lp., iesniegums uz 6 lp. un apstrīdētā  administratīvā pārkāpuma 

protokola – paziņojuma Nr.580015492 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580021761 

 

1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2019. gada 24. jūlija 

iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019. gada 29. jūlijā ar Nr. 3.16.2/470) par 

administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580021761 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 11. jūlijā Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Ilona Melzoba, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli par mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Salacgrīvas novadā. 

          1.2. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2019. gada 11. jūlijā plkst. 13:54 Salacgrīvas 

novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr. 580021761 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis) novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, ceļa posmā Meleki – Klintis, ceļa zīmes Nr. 523 

darbības zonā, neievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes 

noteikumi” (turpmāk  – CSN) 122.3. punktā noteiktās prasības.  
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          Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktā un 

Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 6. punktā noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā 

atbildība LAPK 57.3 panta pirmajā daļā, kārtībnieks Ilona Melzoba, kā pašvaldības pilnvarotā 

amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 

580021761. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta piektās daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods EUR 40 (četrdesmit eiro)  apmērā. 

            Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Melzoba Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošās ceļa zīmes Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona) 2019. gada 11. jūlijā ir 

fiksēja ar ierīci SAMSUNG SM-A310F. 

            2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka nepiekrīt protokolā-lēmumā minētajam, jo Iesniedzējs 

devies ceļā no Zvejniekciema uz Veczemju klintīm, braucot pa A1 (E67) šoseju no Saulkrastiem 

virzienā uz Salacgrīvu, līdz ceļam “Meleku ceļš”, kur veicis kreiso pagriezienu virzienā uz Veczemju 

klintīm. Iesniedzējs norāda, ka braucot šajā virzienā nebija redzama ceļa zīme Nr. 523, līdz ar to 

Iesniedzējam nevarēja būt zināms, ka atrodas stāvēšanas aizlieguma zonā. Ceļa zīme redzama iebraucot 

pie Veczemju klintīm tikai no otras puses, līdz ar to nevarēja būt spēkā attiecībā pret Iesniedzēju. Tāpat 

Iesniedzējs norāda, ka novietojot automašīnu iepriekš norādītajā vietā, tur atradās arī citas automašīnas, 

kas vēl vairāk norādīja uz to, ka tur var novietot automašīnu. 

3. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus un aplūkojot šī lēmuma pielikuma Nr. 1 attēlus Nr. 

1 un Nr. 5, ir redzams ceļa zīmju izvietojums un var secināt, ka ceļa zīmes ir labi redzamas. Lēmuma 

pielikumā Nr. 2 ir redzama ceļu zīmju izvietojuma shēma. Lēmuma pielikuma Nr. 1 attēlos Nr. 2, 3 un 4 

redzama Transportlīdzekļa atrašanās vieta. 

4. Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļa nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 

izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta 

dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem.  

Ceļa zīme Nr. 523 ir izvietota uz ceļa Lielurgas-Oltūži, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

2015. gada 29.decembra lēmumu Nr.442. Iepriekš minētās ceļas zīmes izvietošana nav saskaņota ar 

Latvijas Valsts ceļiem atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļas nosacījumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

287. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. augusta Attīstības komitejas un 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

Atcelt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas Melzobas 

2019.gada 11.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.580021761, un izbeigt 

administratīvo lietu.  

 

 

Lēmums Nr.348. Pielikumi uz 5 lp., iesniegums uz 3 lp. un apstrīdētā  administratīvā pārkāpuma 

protokola – paziņojuma Nr. 580021761 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

Par projekta iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, J.Lipsbergs, L.Jokste, J.Cīrulis; 

izsakās I.Juška, I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem 

Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.457 (protokols Nr.15; 16.§) „Par atlases kritēriju apstiprināšanu un 



44 

 

pārbūvējamo pašvaldības ceļu saraksta apstiprināšanu pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” un atklāta konkursa ”Autoceļa “Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūve”, identifikācijas Nr. SND 2018/52-ELFLA rezultātiem, saskaņā 

ar 2019.gada 14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 320876 (trīs simti divdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši 

euro), tai skaitā ELFLA finansējums EUR 226435 un Salacgrīvas novada domes finansējums EUR 

94441. 

3. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes ceļu un 

apsaimniekojamās teritorijas speciālistu Ivo Jušku. 

 

Lēmums Nr.349.  

 

 

46. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.350  

“Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumu Nr.247 “Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata” un 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.302 “Par Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora iecelšanu amatā”, ņemot vērā 2019.gada 6.augusta Izglītības 

un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.4-7e/19/2405 “Par direktoru maiņu”, saskaņā ar 2019.gada 12.augusta 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 14.augusta 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, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2018.gada 17.oktobra lēmumā 

Nr.350 “Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”(turpmāk – 

Lēmums): 

  

1. Izslēgt Lēmuma 4.punktu. 

2. Papildināt lēmumu ar 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas:  

9.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu pēc audzēkņu skaita Valsts 

izglītības informācijas sistēmā uz 09.08.2019., saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

9.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. ” 

3. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri. 

4. Lēmuma 2.punkts stājas spēka ar 2019.gada 2.septembri. 

5. Pārskatīt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora valsts mērķdotācijas tarifikāciju pēc 

valsts mērķdotācijas saņemšanas 2019./2020.mācību gada septembrim-decembrim, atbilstoši 

audzēkņu skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā uz 2019.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.350. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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47. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.148 “Par deputātes Evijas Keiseles 

atteikšanos no atlīdzības par deputāta un priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos amata pienākumu izpildi” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles  2019.gada 30.jūlija iesniegumu (reģ. Salacgrīvas novada domē 

2019.gada 30.jūlijā ar reģ. Nr.5.13.1/63), saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

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

darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.148 “Par 

deputātes Evijas Keiseles atteikšanos no atlīdzības par deputāta un priekšsēdētāja vietnieces 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos amata pienākumu izpildi”. 

2. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 30.jūliju. 

 

Lēmums Nr.351. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

48. § 

Par sacensību “Nēģu kross 2019” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 12.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 14.aug 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

Apstiprināt sacensību “Nēģu kross 2019”  nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.352. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

49. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31  

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 

(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas trenera Kaspara 

Močāna 2019.gada 26.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3.18/215) un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas direktores pienākumu izpildītājas I.Dubultes 2019.gada 14.augusta iesniegumu (reģ. 

Nr.3.18/231), saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59. un 65.punktu, 2019.gada 

21.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 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: 

 



46 

 

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.31 “Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā: 

“7. Piešķirt finansējumu Salacgrīvas novada smaiļotājiem [..] un trenerim Kasparam Močānam 

1600 euro (viens tūkstotis seši simti  euro), lai piedalītos smaiļošanas sacensībās “Olympic Hope” 

Bratislavā (Slovākijā) no 11.līdz 16.septembrim. 

8. Piešķirt 570.80 (pieci simti septiņdesmit euro, 80 centi) mikroautobusa VW Caravelle ar 

valsts reģistrācijas Nr. HD 3487 remontam, kuru izmanto Salacgrīvas novada smaiļošanas un kanoe 

airēšanas audzēkņi treniņu un sacensību nodrošināšanai”. 

 

Lēmums Nr.353. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

50. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada senioru - Baltijas ceļa dalībnieku dalībai  

Baltijas ceļa 30.gadadienai veltītā koncertā Likteņdārzā 

 

Izskatījusi Kokneses fonda Padomes priekšsēdētājas, Eiroparlamenta deputātes Sandras Kalnietes, 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Ginta Kaminska, Latvijas Tautas frontes pirmā priekšsēdētāja 

Daiņa Īvāna, Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja I.Kaļķa 2019.gada 10.jūlija 

iesniegumu (reģistrēts 20.07.2019. ar reģ.Nr.3.16.2/450) un Salacgrīvas novada pensionāru biedrības 

priekšsēdētājas Aijas Kirhenšteines 2019.gada 12.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/512), saskaņā ar 

2019.gada 12.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 14.augusta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

Atbalstīt Salacgrīvas novada senioru - Baltijas ceļa dalībnieku dalību Baltijas ceļa 30.gadadienai 

veltītā koncertā Likteņdārzā 2019.gada 24.augustā, apmaksājot transporta izdevumus EUR 450.00 

apmērā. 

 

Lēmums Nr.354. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

51. § 

Par finansiālu atbalstu RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta  

“Baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizēšanai 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” valdes 

priekšsēdētāja Kaspara Runča 2019.gada 1.jūlija iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/385) 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 teritorijas labiekārtošana” 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 19.jūnija domes lēmumu Nr.268 “Par RO “Lielsalacas evanģēliski 

luteriskā draudze” projekta “Baznīcas teritorijas labiekārtošana” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2019.gada 

14.augusta 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000 (pieci 

tūkstoši eiro) apmērā, RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas 

teritorijas labiekārtošana” 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.355. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

 

52. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

 

Izskatījusi biedrības „Salaca 2015” valdes locekļa Imanta Dambja 2018.gada 31.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/769) un 2019.gada 29.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/467),  pamatojoties 

uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu 

pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir 

nepieciešams finansējums, saskaņā ar 2019.gada 12.augusta Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 14.augusta 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, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Salaca 2015” ar 750 euro (septiņi simti piecdesmit euro) saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Salaca 2015” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salaca 2015” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.356. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

53. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.februāra lēmumā Nr.99  

“Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes 

priekšsēdētājas vietnieces Andas Zvejnieces 2019.gada 5.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/492) ar 

lūgumu veikt grozījumus biedrības „Svētciema attīstības biedrība” iesniegtajā un Salacgrīvas novada 

domes apstiprinātajā (27.02.2019.lēmums Nr.99) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 12.augusta 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 14.augusta Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, 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: 
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1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma Nr.99 “Par finansiālu atbalstu 

biedrībai  „Svētciema attīstības biedrība”” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmumu 

pielikumu.  

2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Svētciema attīstības biedrība” par grozījumiem 2019.gada 11.marta 

noslēgtajā līgumā Nr. 3.25.3/93 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.357. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.437  

“Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam” 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Jankovska) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses 

2019.gada 12.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/509) ar lūgumu veikt grozījumus Salacgrīvas klasiskās 

mūzikas festivāla fonda iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (19.12.2018..lēmums 

Nr.437) pasākuma tāmē, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, 

kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 14.augusta Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.437  “Par finansiālu 

atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas klasiskās mūzikas 

festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī 

lēmumu pielikumu.  

2. Slēgt vienošanos ar Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondu par grozījumiem 2019.gada 

21.februāri noslēgtajā līgumā Nr. 3.25.3/68 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.358. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

55. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.68  

“Par finansiālu atbalstu kora „Pernigele” dalībai starptautiskā koru mūzikas festivālā – konkursā 

Cantata al Mar Spānijā no 2017.gada 20.oktobra līdz 29.oktobrim” 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs, E.Keisele, A.Jankovska) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada kora “Pernigele” diriģentes Artas Zundes 2019.gada 12.augusta 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/228) par to, ka kolektīvs pieņēmis lēmumu  nepiedalīties XV Latviešu 

Dziesmu svētkos Kanādā 2019.gada jūlijā, augsto izmaksu dēļ un lūdz atļaut šo finansējumu izmantot 

dalībai starptautiskā koru konkursam Bratislavā, kas notiks no 5. līdz 8.decembrim un 2019.gada 

13.augustā iesniegto brauciena koptāmi (reģ.Nr. 3.18/230), ievērojot nolikumā “Par kārtību, kādā tiek 

finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr. 222 no 

22.05.2019.) 3.4. punktā noteiktos kritērijus par atbalsta apmēra ierobežojumiem,  saskaņā ar 2019.gada 

12.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 14.augusta Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 
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Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 

Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Atļaut izmantot piešķirtos EUR 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro) kora „Pernigele” dalībai 

starptautiskā koru konkursā Bratislavā no 2019.gada 5. līdz 2019.gada 8.decembrim. 

2. Salacgrīvas novada korim “Pernigele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos. 

 

Lēmums Nr.359. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

56. § 

Par finansiālu atbalstu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanai,  

kas norisināsies 2019.gada 30. - 31.augustā Salacgrīvas novadā 

(izsakās I.Kaminska, Z.Vilnis; debatēs piedalās D.Straubergs, L.Jokste, J.Cīrulis, E.Keisele, 

N.Tiesnesis; izsakās Z.Vilnis) 

D.Straubergs ierosina svītrot pasākuma norises laiku un atsauci par simpozija – festivāla “Zelta smilšu 

grauds 2019” organizēšanu kopā ar “Senās uguns nakts” pasākumu, jo iespējams, ka pasākums varētu 

tikt sarīkots 2019.gada septembrī. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, no tā 

svītrojot norādi par konkrētu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” norises laiku (30. – 

31.augustu) un tā organizēšanu kopā ar “Senās uguns nakts” pasākumu. 

 

Par finansiālu atbalstu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanai 

Salacgrīvas novadā 
 

Izskatījusi SIA “Mediju grupa partneri” valdes locekles Ivetas Kaminskas 2019.gada 7.augusta 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/498), 2019.gada 15.augustā iesniegto precizēto, ar Salacgrīvas novada 

kultūras centra direktori saskaņoto tāmi (reģ. Nr.3.16.2/515), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

 

1. Atbalstīt simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanu Salacgrīvas novadā 

2019.gadā ar EUR 3478 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro). 

2. Finansējums tiek piešķirts Salacgrīvas novada kultūras centram. 

3. Noteikt atbildīgo par pasākuma organizēšanu Salacgrīvas novada kultūras centra direktori Pārslu 

Dzērvi. 

 

Lēmums Nr.360. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

57. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

57.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Kristapa Močāna 

2019.gada 14.augusta iesniegumu un saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 apstiprinātā 
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Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.8. punktu, kā arī ņemot vērā 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma 

„Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas 

darba izpildes izvērtējumu,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, 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: 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam ikgadējo 

atvaļinājumu no 2019.gada 25.septembra līdz 8.oktobrim – divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam atvaļinājuma 

pabalstu 45 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā minēto atvaļinājuma pabalsta 

piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).  

 

Lēmums Nr.361. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

57.2. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 16.augusta iesniegumu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās A.Zunde, K.Krūmiņš) 

D.Straubergs ierosina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu, Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora A.Zundes 2019.gada 16.augusta iesniegumu (reģ Nr. 3.18/235) par finanšu 

līdzekļu nepieciešamību ūdensvada izbūvei Salacgrīvā, Krīperu ielā, kas nepieciešams uzņēmējdarbības 

nodrošināšanai  un “SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa 2019.gada 20.augustā 

iesniegtajiem izmaksu aprēķiniem ūdensvada izbūvei Krīperu ielā un Viļņu ielā 16 - Viļņu iela 22  

(reģ.Nr.3.18/236), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus 

EUR 19087 (deviņpadsmit tūkstoši astoņdesmit septiņi euro) ūdensvada izbūvei Salacgrīvā, 

Krīperu ielā un Viļņu iela 16 - Viļņu iela 22. 

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 sabiedrības 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.363. Iesniegums uz 1 lp. un tāmes uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

J.Lipsbergs izsakās par informācijas trūkumu saistībā ar SIA “Salacgrīvas ūdens” darbību. 
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D.Straubergs ierosina nākamās Attīstības komitejas sēdē izskatīt šo jautājumu, SIA “Salacgrīvas ūdens” 

valdes loceklim K.Krūmiņam iesniedzama visa nepieciešamā informācija un dokumentācija. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

 

 

58. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, 

iekļaujot papildus atbalstītos priekšlikumus saskaņā ar 2019.gada 21.augusta lēmumiem Nr.360 “Par 

finansiālu atbalstu simpozija – festivāla “Zelta smilšu grauds 2019” organizēšanai Salacgrīvas novadā” 

un Nr.362 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”. 

 

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 

10.jūlija un 14.augusta Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-10 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata 

un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-10 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.363. Pielikums uz 7  lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

59. § 

Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Salacas upē” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursa pasākumā „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 

ar projektu „Zivju resursu aizsardzība Salacas upē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 7742,75. 

3. Plānotais Zivju fonda finansējums EUR 5242,75. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 32,29 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2500,00 (divi 

tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 
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Lēmums Nr.364. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā 

Ziņo I.Lazdiņa (informācija uz 19 lp. pievienota protokolam); debatēs piedalās D.Straubergs. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (23.08.2019.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (23.08.2019.) 


