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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.12 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 18.septembrī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Salacgrīvas 

novada simbolikas lietošanu” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.14  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

4. Par pilnvarojumu biedrībai “Svētupes aizsardzības biedrība” organizēt licencēto 

makšķerēšanu Svētupes upes posmā 

5. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.602 “Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu”  

7. Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

nolikuma apstiprināšanu 

8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

9. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā Nr.273 “Par 

kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un nekustamai 

mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

11. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA pārdošanu par brīvu cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

13. Par zemes gabala daļas “Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

nosacīto cenu 

14. Par zemes gabala daļas “Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

15. Par nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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16. Par nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas  pagastā, Salacgrīvas novadā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gilleri, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Jūrmalas iela 17A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

23. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmuma Nr.317 ”Par pašvaldības 

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

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” papildinājumiem 

24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

25. Par grozījumiem 2007.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā Blaumaņa ielā 

1, Salacgrīvā  

26. Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Liedaga ielā 5A, Liedaga ielā 11A, Tūjā, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

27. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Jaungraudiņi, Salacgrīvas pagastā un 

Vietnieki, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

28. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma īpašumā “Liānas”, Salacgrīvas pagastā 

atjaunošanu 

29. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325 “Par  zemes 

gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” 

30. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži- Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

sadali un atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij 

31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

32. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Salacgrīvas 

pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku saimniecībai "ABI PLUSS" 

33. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta 

“Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” realizēšanai 

34. Par projekta „Ceļā uz laimīgu bērnību” īstenošanu 

35. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

36. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

38. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr.15 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu 

39.Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.361 “Par 

       atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

       Kristapam Močānam” 

39.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

39.3.Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

        Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”  
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        apstiprināšanu 

39.4.Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.365 

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

       nodošanu bezatlīdzības lietošanā” apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā 

39.5.Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.366 

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

       Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

       apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā  

40. Par saistošo noteikumu Nr.B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

21.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

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

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, 

Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilze Ozoliņa – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes Attīstības un 

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

Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – 

Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Kristiāna Kauliņa – Salacgrīvas novada tūrisma 

informācijas centra direktore, Elīna Lilenblate – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības 

speciāliste, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste  

 

Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Agra Jankovska (aizņemta 

darba pienākumu pildīšanā), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina izdarīt sekojošus grozījumus izsludinātajā domes sēdes 

darba kārtībā: 

1) svītrot 38.jautājumu “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.15 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, jo 

saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 16.septembra lēmums Nr.4-03/15 “Par 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu”; 

2) papildināt ar 6.papildus darba kārtības jautājumu “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolai 2019.gadā”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, 

izslēdzot 38.jautājumu, attiecīgi mainot sekojošo jautājumu numerāciju un papildinot ar 
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38.6.jautājumu “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 

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

 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Salacgrīvas 

novada simbolikas lietošanu” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.14  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

4. Par pilnvarojumu biedrībai “Svētupes aizsardzības biedrība” organizēt licencēto 

makšķerēšanu Svētupes upes posmā 

5. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.602 “Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu”  

7. Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

nolikuma apstiprināšanu 

8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

9. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā Nr.273 “Par 

kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un nekustamai 

mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

11. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA pārdošanu par brīvu cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

13. Par zemes gabala daļas “Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

nosacīto cenu 

14. Par zemes gabala daļas “Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

15. Par nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

16. Par nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas  pagastā, Salacgrīvas novadā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gilleri, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Jūrmalas iela 17A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 
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22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

23. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmuma Nr.317 ”Par pašvaldības 

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

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” papildinājumiem 

24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

25. Par grozījumiem 2007.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā Blaumaņa ielā 

1, Salacgrīvā  

26. Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Liedaga ielā 5A, Liedaga ielā 11A, Tūjā, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

27. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Jaungraudiņi, Salacgrīvas pagastā un 

Vietnieki, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

28. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma īpašumā “Liānas”, Salacgrīvas pagastā 

atjaunošanu 

29. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325 “Par  zemes 

gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” 

30. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži- Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

sadali un atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij 

31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

32. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Salacgrīvas 

pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku saimniecībai "ABI PLUSS" 

33. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta 

“Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” realizēšanai 

34. Par projekta „Ceļā uz laimīgu bērnību” īstenošanu 

35. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

36. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

38.Papildus darba kārtības jautājumi: 

38.1.Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.361 “Par 

       atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

       Kristapam Močānam” 

38.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

38.3.Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

        Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”  

        apstiprināšanu 

38.4.Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.365 

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

       nodošanu bezatlīdzības lietošanā” apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā 

38.5.Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.366 

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

       Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

       apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā 

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

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

39. Par saistošo noteikumu Nr.B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

21.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 
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1.§ 

Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.9  

“Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu” precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 17.jūlija sēdē apstiprināja saistošos noteikumus                    

Nr.9 “Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi                    

Nr.9), 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 13.augustā saņēmusi ministrijas 2019.gada 13.augusta 

vēstuli Nr. 1-18/7708 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.9” (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 pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, jo 

minētā tiesību norma ir deklaratīva un nepiešķir pašvaldībai pilnvarojumu izdot konkrētos saistošos 

noteikumus. Savukārt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums papildināms ar norādi uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu; 

2) saistošo noteikumu 11.punktā vārdus “izturoties pret to ar pienācīgu cieņu” 

nepieciešams precizēt vai svītrot, jo “pienācīga cieņa” ir nenoteikts tiesību jēdziens, kuru 

nepieciešams paskaidrot vai atturēties no minētā jēdziena lietošanas; 

3) precizēt saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktā ietverto norādi uz 14.-18.punktiem, jo, 

iepazīstoties ar norādīto punktu saturu, rodas iespaids, ka punkti norādīti neprecīzi. Norādītiem 

punktiem (un to apakšpunktiem) būtu jānorāda uz gadījumiem, kuros simboliku atļauts lietot bez 

pašvaldības izsniegtās atļaujas, bet tad rodas jautājums, ja tiek norādīti saistošo noteikumu 16., 17., 

18.punkti, tad kāpēc netiek norādīti saistošo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23.punkti? Līdz ar to 

aicinām precizēt 15.2.punktā ietverto norādi; 

4) precizēt saistošo noteikumu 28.punktā noradi uz “27.punktā minēto amatpersonu”, 

jo 27.punktā netiek nosauktas amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu 

protokolu.  

 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 atzinumā norādītajam. 

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

daļu, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 

Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1.Precizēt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija saistošos noteikumus  Nr.9 “Par 

Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) atbilstoši Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 13.augusta atzinumā Nr. 1-18/7708 

norādītajam: 

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

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu; 
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1.2. saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar atsauci uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu; 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 11.punktā vārdus “izturoties pret to ar pienācīgu cieņu”; 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“15.2. gadījumos, kad Simboliku atveido saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16.- 22.punktu 

apakšpunktiem.” 

1.5. saistošo noteikumu 28.punktā skaitli un vārdu “27. punktā” aizstāt ar skaitli un vārdu 

“26.punktā”.  

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

noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

Lēmums Nr.370. Pielikums uz 10 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2019.gada 13.augusta vēstule Nr.1-18/7708 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 

saskaņā ar pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.371. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.14  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 11.septembra 

Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.372. Pielikums uz 2 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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4. § 

Par pilnvarojumu biedrībai “Svētupes aizsardzības biedrība” organizēt licencēto 

makšķerēšanu Svētupes upes posmā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība”                  

(Reģ. Nr. 40008282401, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Korģene, Pūpolu 

iela 1, LV-4054), turpmāk tekstā arī -  Biedrība, 2019.gada 10.jūnija iesniegumu un 2019.gada 

4.septembra iesniegumu, kurā Biedrība norāda, ka ir uzsākusi projekta realizāciju par Svētupes 

sakopšanu, aizsargāšanu, zivju resursu pavairošanu un tās pārveidošanu par licencētās vēžošanas un 

makšķerēšanas upi. Lai sekmīgi varētu realizēt iepriekš minēto, Biedrība lūdz nodot tai Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošo Svētupes upes posma daļu licencētās makšķerēšanas un vēžošanas 

organizēšanai pašvaldības īpašumā esošajā Svētupes upes posma daļā.  

Saskaņā ar Civillikumu Svētupe ir privātie ūdeņi, taču atbilstoši Zvejniecības likuma 

10.panta pirmajai daļai fiziskā persona, ievērojot makšķerēšanu un vēžošanu regulējošos 

noteikumus, ir tiesīga tai noteiktās makšķerēšanas vai vēžošanas tiesības izmantot visos Latvijas 

Republikas ūdeņos, ja tajos kāds no minētajiem zivju vai vēžu ieguves veidiem nav aizliegts, 

izņemot ezerus, kuri ir privātā īpašumā un kuros zvejas tiesības nepieder valstij. Attiecīgi Svētupē, 

kurā makšķerēšana ir atļauta, jebkura fiziska persona var izmantot makšķerēšanas tiesības. 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Svētupes upes krastos: zemes 

vienības ar kadastra apz. 6672 007 0369  0,2ha platībā un zemes vienība kadastra apz. 6672 007 

0466  0,1ha platībā, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošie zemes gabali Svētupes upes krastos: 

“Spurdzes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0216 0,56 ha platībā, Kāpu iela 1, Svētciems, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0394 0,0473ha platībā,  Jūras iela 2A, Svētciems, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 007 0505  0,1391 ha platībā, “Upuralas”, zemes vienības kadastra apz. 

6672 008 0030  0,72ha platībā un  “Kuiķules kapi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 008 0091  

0,22 ha platībā, turpmāk tekstā viss kopā - Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošais Svētupes 

upes posms. 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” noteikta kārtība, kādā pašvaldības administratīvajā 

teritorijā organizējama licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, kā arī noteikts 

ieviešanas pamatojums. Iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 3.punkts nosaka, ka  licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder 

valstij, organizē privāto ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai privāto ūdeņu īpašnieka pilnvarota 

persona. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 7., 8.punkta prasībām nepieciešams 

izstrādāt licencētās makšķerēšanas nolikumu.  

Zvejniecības likuma 10.panta piektā daļa  nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus 

par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās 

administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 

makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta 

makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām 

(licencēm). 

Lai veicinātu Svētupes zivju resursu saglabāšanu un pavairošanu, nodrošinātu Svētupes 

ilgtspējīgu teritorijas attīstību un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, Svētupes sakopšanu 

un upes pārveidošanu par licencētās vēžošanas un makšķerēšanas upi, zivju resursu pārvaldīšanas 

funkcijas izpildē ir lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus un pilnvarot Biedrību organizēt 

licencēto makšķerēšanu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajā Svētupes upes posmā un uzdot 

pilnvarotajai personai izstrādāt nolikumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasībām, 

lai izdotu saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu iepriekš minētajā Svētupes upes posmā. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu valsts pārvaldes uzdevumu var 

pilnvarot veikt privātpersonai. 

https://www.lursoft.lv/adrese/pupolu-iela-1-korgene-salacgrivas-pagasts-salacgrivas-novads-lv-4054
https://www.lursoft.lv/adrese/pupolu-iela-1-korgene-salacgrivas-pagasts-salacgrivas-novads-lv-4054
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 10.panta ceturto daļu, 15.panta trešo 

daļu, 18.pantu un 19.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48., 49. un 50.pantu, 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3. un 5.punktu, 7., 8. un 13.punktu, 2019.gada 

11.septembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

1. Pilnvarot biedrību “Svētupes aizsardzības biedrība” (Reģ. Nr. 40008282401, juridiskā adrese: 

Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Korģene, Pūpolu iela 1, LV-4054) organizēt licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajā 

esošajā Svētupes upes posmā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu uz termiņu no pilnvarojuma 

līguma noslēgšanas brīža uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā pilnvarojuma līguma projektu (pielikumā uz 6 lapām) un 

noteikt par šī publiskā tiesību līguma izpildes atbildīgo personu -  Salacgrīvas novada tūrisma 

informācijas centra direktori. 

3. Uzdot Biedrībai sagatavot un iesniegt Salacgrīvas novada domē nolikumu licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošās Svētupes upes posmā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

noteiktajai kārtībai Salacgrīvas novada domes pašvaldības saistošo noteikumu projekta par 

licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā apstiprināšanai.  

4. Lēmumu  nosūtīt informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 

ministrijai. 

5. Uzdot Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktorei koordinēt pilnvarojuma līguma 

noslēgšanu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā un sadarbību ar Biedrību licencētās makšķerēšanas 

organizēšanas jautājumos. 

6. Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto pilnvarojuma 

līguma projektu piecu darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt 

Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

7. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju ne ātrāk kā 10 dienas pēc šī lēmuma 

6.punktā noteiktā publicēšanas brīža noslēgt šī lēmuma 1. punktā noteikto pilnvarojuma līgumu. 

 

Lēmums Nr.373. Pielikums uz 4 lp., iesniegumi uz 5 lp. un Zemkopības ministrijas 2019.gada 

9.augusta vēstule Nr.4.1-2e/1691/2019 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot  

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas ostas valdes  loceklis Ervīns Grāvītis (turpmāk tekstā – Persona). 

2. Prasījums 

2019. gada 28. augustā Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2019. gada 22. augusta 

iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt 

atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Rojas ostas valdes locekļa 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
https://www.lursoft.lv/adrese/pupolu-iela-1-korgene-salacgrivas-pagasts-salacgrivas-novads-lv-4054
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
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amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu un Saeimas 

deputāta palīga amatu.  

3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

3.1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā 

– Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu. Savukārt Likuma 8.1 panta otrā daļa nosaka, ja persona, kurai valsts 

amatpersonas statuss tiek noteikts pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās iecelšanu, ievēlēšanu vai 

apstiprināšanu amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 

saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, attiecīgajai personai ir pienākums septiņu 

dienu laikā no valsts amatpersonas statusa noteikšanas dienas rakstveidā iesniegt iepriekšminētajai 

amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

3.2. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos 

gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 

savienošanai. 

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 277 “Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr. 9; 4.§) nolemts iekļaut Zemkopības ministra 

padomnieku Ervīnu Grāvīti Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi.  

Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, 

kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem 

ostas valdes loceklis papildus šā Likuma 6. panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktajam var savienot 

valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3.4. Saskaņā ar likuma “Par ostām” 26. pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija, 

kas saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem ir kompetenta izsniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  

3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas 

pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. 

Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 23. marta 

lēmumu Nr. 98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.  

Saeimas deputāta palīga darba pienākumi galvenokārt saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu 

un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas 

pasākumu izpildes organizēšanu. 

Rojas ostas valdes kompetence noteikta nolikumā “Latvijas Republikas Rojas novada Rojas 

ostas pārvaldes nolikums”, kas apstiprināts ar Rojas novada domes 2017. gada 12. decembra sēdes 

lēmumu Nr. 248 (protokols Nr. 15). 

https://likumi.lv/ta/id/61913#p6
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Mērsraga ostas valdes kompetence noteikta nolikumā “Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”, 

kas apstiprināts ar Mērsraga novada domes 2011. gada 15. februāra sēdes lēmumu Nr. 6 (protokols 

Nr. 4), ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mērsraga novada domes 2012. gada 13. novembra sēdes 

lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 15), 2014. gada 18. februāra sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 3), 

2014. gada 17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 5, p. 1 (protokols Nr. 10), 2014. gada 19. novembra sēdes 

lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 15), 2015. gada 17. februāra sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 2). 

Engures ostas pārvaldes kompetence noteikta nolikumā “Engures ostas pārvaldes nolikums”, 

kas apstiprināts ar Engures novada domes 2017. gada 16. novembra lēmumu (protokols Nr. 13 p. 

13). 

Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 741 “Noteikumi par ostas valdes 

locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 6. punkts 

nosaka, ka lielās un vidējās ostas valdes locekļa mēnešalgu nosaka 95 procentu apmērā no ostas 

valdes priekšsēdētāja mēnešalgas. Mazās ostas valdes loceklim mēnešalgu nosaka, ja osta 

iepriekšējā kalendāra gadā ir nodrošinājusi kravu apgrozījumu, ne mazāku par 200 tūkstošiem 

tonnu. Mazās ostas valdes locekļa mēnešalgu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā un 

izmaksā par tiem mēnešiem, kuros ir bijusi valdes sēde un valdes loceklis tajā ir piedalījies. Saskaņā 

ar iepriekš minēto, par Rojas ostas valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu un Engures ostas 

valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu, Ervīns Grāvītis atlīdzību nesaņem. 

Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās 

Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas un Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata pienākumus 

kopsakarā ar Saeimas deputāta palīga amata pienākumiem, Rojas ostas valdes locekļa amata 

pienākumiem, Mērsraga ostas valdes locekļa amata pienākumiem, Engures ostas valdes locekļa 

amata pienākumiem secināms, ka Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata savienošana ar Saeimas 

deputāta palīga amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu un 

Engures ostas valdes locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3.6. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas bija par 

pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu 

savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu 

savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar Administratīvā procesa 

likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas atruna). 

3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

4. Lēmums 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2. pantā noteikto likuma mērķi, 6. panta 

otro daļu, 7. panta piekto daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Ministru kabineta noteikumu 6. punktu, kā arī ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana 

interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atļaut Ervīnam Grāvītim savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Saeimas 

deputāta palīga amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu un 

Engures ostas valdes locekļa amatu.  

 

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81. panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas 
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novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un 

varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu, 

189. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.374. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst.15:00 uz domes sēdi ierodas deputāts Jānis Lipsbergs. 

 

 

6. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.602 

“Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības finansējuma sadales komisijas izveidošanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, 2019.gada 9.septembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 

Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.602 “Par interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales 

komisijas izveidošanu”: 

 

Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības finansējuma sadales komisijas septiņu (7) komisijas locekļu sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Antra Paegle, Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības 

speciāliste;  

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktore; 

1.2.2. Dace Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja; 

1.2.3. Arta Rubeze – Liepupes pamatskolas direktore; 

1.2.4. Ieva Skuja – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore; 

1.2.5. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas Mākslas skolas direktors; 

1.2.6. Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore.” 

 

Lēmums Nr.375.  

 

 

7. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, kā arī saskaņā ar 

2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 
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Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļai nodrošināt konkursa pasākumu 

publicitāti un marketingu.  

3. Noteikt Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultanti  par atbildīgo par lēmuma 

izpildi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu                    

Nr.307 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

nolikuma apstiprināšanu” un Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmuma 

Nr.291 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” 1.punktu. 

 

Lēmums Nr.376. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

 

 Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 

40003466281, 2019.gada 29.jūlija vēstuli  “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanu”, kas ir saņemta Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2019.gada 

29.jūlijā un reģistrēta ar Nr.3.11/871 (turpmāk - Iesniegums), konstatē sekojošo.  

 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka likums 

“Par zemes dzīlēm”, 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā 

arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” (turpmāk - Ministru 

kabineta noteikumi Nr.696) un Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 “Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” 

 AS „Latvijas valsts meži” ir iesniegusi Domē Iesniegumu ar lūgumu izsniegt bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei nekustamajā īpašumā 

“Jaunpriedītes”, Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6625 002 0185, ietilpstošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 6625 002 0185, un nekustamajā īpašumā “Šalku mežs”, Ainažu 

pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.6625 001 0007, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 6625 002 0232. Iesniegumam ir pievienoti Derīgo izrakteņu ieguves limits, Derīgo 

izrakteņu atradnes pase, zemesgrāmatu apliecības un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās 

vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. VA19TN0143, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 

Nr.696  26.un 27.punktos noteiktajam. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz likumu “Par zemes dzīlēm”, 2011.gada 

6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, Ministru kabineta 2012.gada 

21.augusta noteikumiem Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un saskaņā ar 2019.gada 

11.septembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 Izdot  AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju Nr.1/2019  smilts-grants un smilts ieguvei nekustamajā īpašumā “Jaunpriedītes”, 

Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6625 002 0185, ietilpstošajā zemes vienībā ar 
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kadastra apzīmējumu 6625 002 0185, un nekustamajā īpašumā “Šalku mežs”, Ainažu pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6625 001 0007, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

6625 002 0232, atļauja derīga līdz 2043.gada 28.jūnijam (atļaujas projekts pielikumā Nr.1).  

 

Lēmums Nr.377. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums 16 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

9. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa Ziedoņa Tomsona sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 

2019.gada 11.septembra Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Noteikt apkures maksu 2019./2020.gada apkures sezonā katlu mājai Valdemāra ielā 56, 

Ainažos 84,77 EUR/MWh.  

2. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā katlu mājai Ainažu K. Barona 6C, 

Ainažos 104,13 EUR/MWh. 

3. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 

doktorāta telpās (85.3 m²) – 10.60 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWh doktorāta telpās 

tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai 76,78 EUR/MWh 

piemērojot koeficientu – 0.138. 

4. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai 76,78 

EUR/MWh. 

5. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu 

Nr.418 “Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.378. Aprēķini uz 16 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā Nr.273  

“Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un 

nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

 

Pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores I.Skujas 2019.gada 

30.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3.18/245) un saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna 

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

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2018.gada 

22.augusta domes lēmumā Nr.273 “Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas 

noteikšanu kustamai un nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” 

(turpmāk tekstā -lēmums): 

 

1. Izteikt lēmuma 4.1.punktu šādā redakcijā: 

           “4.1. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā 54.52 EUR;” 
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2. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumu “Iznomāto pamatlīdzekļu un inventāra saraksts 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Lēmums Nr.379. Pielikums uz 1 lp., nomas maksas aprēķini uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA pārdošanu par brīvu cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.320 (protokols 

Nr.10;16.§) „Par kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA atsavināšanu, pārdodot par brīvu 

cenu”, 2019.gada 30.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.20, ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā 

termiņā automašīnas OPEL ZAFIRA iegādei [..] un ir samaksājis automašīnas  nosacīto cenu euro 

123,97 (viens simts euro), saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības iestādei Veco ļaužu mītnei “Sprīdīši” piederošās 

kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA  pārdošanu par nosacīto cenu EUR 123,97 

(viens simts euro) un Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītājam noslēgt 

pirkuma līgumu ar [..]. 

2. Desmit dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši”  direktora 

pienākumu izpildītājam veikt automašīnas pārreģistrāciju. 

 

Lēmums Nr.380. Pieteikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.augusta izsoles protokola Nr.20 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 153 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 5;5.§), 2019.gada 18.jūnija 

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 16 910,00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti desmit euro), saskaņā ar 2019.gada 11.septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mehanizācijas 

iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 

0461 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu euro 16 910,00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti 

desmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 
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2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto 

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.381. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija izsoles protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

13. § 

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

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

           Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.311 „Par 

zemes gabala daļas „Gundegas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka pirmpirkuma 

tiesīgā persona [..] ir samaksājis īpašuma nosacīto cenu 440,00 euro (četri simti četrdesmit euro), 

saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās zemes gabala daļas “Gundegas”, 

Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 004 0027, zemes vienības kadastra apz.6672 004 

0027,  0,28 ha platībā (1/2 domājamās daļas apmērā)  pārdošanu par nosacīto cenu 440,00 

euro (četri simti četrdesmit euro) [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.382. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

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

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

           Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.313 „Par 

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

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka 

pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi īpašuma nosacīto cenu 570,00 euro (pieci simti 

septiņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības komitejas un  Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds 

Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās zemes gabala daļas “Kuitalas”, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 007 0385, zemes vienības kadastra 

apz.6672 007 0385,  (0,0817 ha platībā) ½  domājamās daļas apmērā  pārdošanu par 

nosacīto cenu 570,00 euro (pieci simti septiņdesmit euro) [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.383. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma Nr.76 pielikuma „Nekustamā 

īpašuma “Tūjas skola”, 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 20.augustā izsludinātai izsolei īpašumam Tūjas skola, Liepupes pagastā, 

nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2019.gada 11.septembra Attīstības un 

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

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

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

Atzīt nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.384.  

 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas  pagastā, Salacgrīvas novadā 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmuma Nr.154 pielikuma „Nekustamā 

īpašuma ar nosaukumu Kāpu iela 4, Salacgrīvas 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 Kāpu ielā 4, Svētciemā, 

nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Kāpu ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, izsole 

atzīstama par nenotikušu un nekustamais īpašums netika atsavināts, pamatojoties uz 2018.gada 

13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 157.punktu, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības komitejas un Finanšu 

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

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas  pagastā , Salacgrīvas novadā 

izsoli par nenotikušu. 

2. Atjaunot nekustamo īpašumu  Kāpu iela 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6672 007 0370, Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu 

sastāvā. 

 

 

Lēmums Nr.385.  
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17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gilleri, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažu pagastā, Gilleri, kadastra Nr. 6625 002 0344, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6625 002 0344 (4249 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000591815. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Gilleri, Ainažu pagastā, 

kadastra Nr.6625 002 0344. 

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

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.386.  

 

18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā, Transporta iela 11, kadastra Nr. 6615 009 

0015, sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 009 0015 (2422 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000462505. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Salacgrīvā, Transporta 

iela 11, kadastra Nr. 6615 009 0015. 

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

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.387. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 1.augusta atsavināšanas ierosinājums 

(reģistrēts 2019.gada 1.augustā ar reģ. Nr. 3.16.2/482) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala 
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Liepupes pagastā Vāgneri,  kadastra Nr. 6660 012 0159, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 

0157 (0,1965 ha 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 

Liepupes pagastā Vāgneri, nodošanu atsavināšanai. 

[..] Zemes starpgabala Liepupes pagastā Vāgneri,  kadastra Nr. 6660 012 0159, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 012 0157 (0,1965 ha platībā ) īpašumtiesības nostiprinātas uz 

Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000591502. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, [..] kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro 

daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, ņemot vērā 

2019.gada 14.augusta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr. 7 un 2019.gada 

11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

  

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Liepupes pagastā Vāgneri, kadastra Nr. 6660 012 

0159, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0157 (0,1965 ha platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Vāgneri, Liepupes pagastā atsavināt ar 

nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 920,00 

(deviņi simti divdesmit euro). 

4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.388. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Jūrmalas iela 17A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

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

24.jūlijā ar reģ. Nr. 18.1.1/37) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Jūrmalas ielā 17A,  

kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0215 (0,1064 ha 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, Jūrmalas ielā 17A nodošanu atsavināšanai. 

[..] Zemes starpgabala Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 17A, kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 007 0215 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000512274. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, [..], kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro 

daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 2019.gada 2.septembra Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8 un saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu 

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

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 
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Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, 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, Jūrmalas ielā 17A, 

kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0215 (0,1064 ha platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 17A, kadastra 

Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0215 (0,1064 ha platībā) atsavināt 

ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro  6214,00 (seši 

tūkstoši divi simti četrpadsmit euro). 

4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.389. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums  Salas iela 19,  Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0244, 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000435445. 

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 14.augusta pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.7, saskaņā ar 2019.gada 11. septembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Salas iela 19, Salacgrīvā, kadastra 

Nr. 6615 004 0244.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma Salas iela 19, Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 

004 0244 (0,588 ha platībā) turpmākās izmantošanas nosacījumus: 

īpašumam Salas iela 19, Salacgrīvā,  ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 004 0244 (0,588 

ha platībā) turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Salas iela 19, Salacgrīvā,  kadastra Nr. 6615 004 0244, 

nosacīto cenu– euro 1620,00 (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.390. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 
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22. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums  Tērces iela 10,  kadastra Nr. 6615 002 0192, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000434328. 

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 14.augusta pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.7, saskaņā ar 2019.gada 11. septembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pārdot izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Tērces iela 10, Salacgrīvā,  kadastra 

Nr. 6615 002 0192.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma Tērces iela 10 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 002 0190 

(2,7028 ha platībā) turpmākās izmantošanas nosacījumus: 

īpašumam Tērces iela 10 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā) 

turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tērces iela 10, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0192, 

nosacīto cenu– euro 4 920,00 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit euro). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.391. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmuma Nr.317 ”Par pašvaldības 

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

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” papildinājumiem 

 

Ņemot vērā 2019.gada 4.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto un reģistrēto ar 

reģ.Nr.18.1.2/62 sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines iesniegto vērtējuma 

(Nr.2019-21) papildinājumu nekustamā īpašuma īpašumam Ainažos, Valdemāra ielā 56, 

novērtējumam un saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Papildināt 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr. 317 ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar 3.1. punktu šādā redakcijā: 

“3.1.  Nekustamais īpašums tiek pārdots ar tā sastāvā ietilpstošām tehnoloģiskām iekārtām”. 

 

Lēmums Nr.392. Nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite uz 20 lp. pievienota protokolam. 
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24. § 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

 

2019.gada 2.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 

18.1.2/61) par zemes gabalu Salacgrīvā, Pērnavas ielā 57B un rezerves zemes fondā ieskaitīta 

zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0162 iznomāšanu zāles pļaušanai, liellopu 

ganīšanai un teritorijas uzturēšanai. 

Zemes gabals Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0054, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 010 0054  4,7911 ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas 

reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000233483. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība un 

meža zeme ar apgrūtinājumu - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas liegums “Randu pļavas”. 

Zemes gabals Salacgrīvā  ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā) ir noteikts kā 

rezerves zemes fonda zeme. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra apz. 

6615 010 0162 izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība un meža zeme ar apgrūtinājumu - īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas dabas liegums “Randu pļavas”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, un saskaņā ar 2019.gada 

11.septembra Attīstības Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

  

1. Rīkot nomas tiesību izsoli zemes gabaliem Salacgrīvā,  Pērnavas ielā 57B, kadastra Nr. 6615 

010 0054, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054,  4,7911 ha platībā un zemes 

gabalam ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā), saskaņā ar pielikumā 

iezīmētām teritorijām. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas 

saistītas ar zemes gabalu nomas maksas noteikšanu. 

3. Pēc sertificēta tirgus vērtētāja atzinuma saņemšanas par tirgus nomas maksu 1.punktā 

minētiem zemes gabaliem izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē.   

 

Lēmums Nr.393. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par grozījumiem 2007.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā 

Blaumaņa ielā 1, Salacgrīvā 

 

2007.gada 23.janvārī Salacgrīvas novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/4 ar vienošanos 2009.gada 30.janvārī Nr. 8-2.1/1, par zemes gabala daļas 4770kv.m platībā  

Blaumaņa ielā 1, Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0055 iznomāšanu [..] 

apzaļumotas teritorijas uzturēšanai. 

Lai ievērotu likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 6. 1 panta pirmā daļa noteikto, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz 
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laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, nepieciešama veikt izmaiņas līguma 2.1 punktā, nosakot 

līguma darbības termiņu, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu, 

kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, un iznomātājam ir 

tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību. Iepriekš 

minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt 

lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot 

nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 2018.gada 

19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, 

piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību, t.i., ka, pagarinot 

nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2019.gada 2. septembrī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/59) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai zemes galam Salacgrīvā, Blaumaņa ielā 1, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0055 (0,4770 ha 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 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56. un 137.punktu, un ņemot vērā 2019.gada 11.septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Izdarīt grozījumus 2007.gada 23.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/4 ar 

vienošanos 2009.gada 30.janvārī Nr. 8-2.1/1 par zemes gabala daļas Blaumaņa ielā 1, 

Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0055 daļu 4770 kv.m platībā  

iznomāšanu, nosakot: 

1.1. iznomātā zemes gabala nomas maksu gadā  EUR 30,00 (trīsdesmit euro); 

1.2. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un 

pievienotās vērtības nodokli. 

2. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 10 gadi, tas ir līdz 2029.gada 1.septembrim. 

3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 20,00 (divdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.394. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. pievienota protokolam. 

 

 

26. § 

Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Liedaga ielā 5A, Liedaga ielā 11A, Tūjā, 

Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 26.augustā ar reģ. 

Nr.3.16.2/536) par daļu no zemes gabaliem Liedaga ielā 5A  (112 kv.m platībā) un Liedaga ielā 

11A (160 kv.m platībā), Tūjā iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai.  

 Zemes gabali Liedaga iela 5A, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0554, un 

Liedaga iela 11A, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0423, saskaņā ar 2008.gada 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikti kā Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekritīga zeme. 

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 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Liedaga ielā 5A (112 kv.m platībā) un 

Liedaga ielā 11A (160 kv.m platībā), Tūjā, iznomāšanu (pielikums). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam . 

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” 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. 

4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī. 

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

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

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.395. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Jaungraudiņi, Salacgrīvas pagastā 

un Vietnieki, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 21.augustā ar reģ. 

Nr.18.1.2/53) par 2009.gada 21.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/27 

pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Jaungraudiņi, zemes vienības kadastra apz. 6672 

005 0101 (16,5 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0102 (5,8 ha platībā)1/2 

domājamās daļas apmērā. 2009.gada 21.augustā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-

2.1/17 termiņš ir līdz 2019.gada 20.augustam. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 2.septembrī ar reģ. 

Nr.3.16.2/547) par 2009.gada 16.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/31 

pagarināšanu zemes gabalam Ainažu pagastā Vietnieki, zemes vienības kadastra apz. 6625 001 

0063 (0,6 ha platībā). 2009.gada 16.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-

2.1/31 termiņš ir līdz 2019.gada 15.novembrim. 

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 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

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

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 
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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.8-2.1/27 

par zemes gabala Jaungraudiņi, Salacgrīvas pagastā zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 

0101 (16,5 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0102 (5,8 ha platībā) ½ 

domājamās daļas apmērā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.  

2. Pagarināt ar [..] 2009.gada 16.novembrī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/31 par zemes gabala Vietnieki, Ainažu pagastā zemes vienības kadastra apz. 6625 001 0063 

(0,6 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības. 

5. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodoklis. 

6. Noteikt, ka zemes nomas maksa par 1. punktā minētiem zemes gabaliem maksājama par 

faktisko laika periodu, kad zeme tika lietota, tas ir no 2019.gada 20.augusta līdz līguma 

noslēgšanas dienai. 

 

Lēmums Nr.396. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma īpašumā “Liānas”,  

Salacgrīvas pagastā atjaunošanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 7.augustā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/43) 

par zemes nomas līguma atjaunošanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo lauku apvidus zemi “Liānas”, 

Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0245 (2,8 ha platībā). 

 2007.gada 26.novembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/26, par 

neizpirktās lauku apvidus zemes gabala Salacgrīvas pagastā, “Liānas” nomu bija beidzies 

2017.gada 25.novembrī. 

Persona turpina lietot zemi. 

Nekustamā īpašuma nodokli par neizpirkto lauku apvidus zemes gabalu “Liānas”, 

Salacgrīvas pagastā, pirmpirkuma tiesīgā persona samaksājusi līdz 2019.gada beigām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 

30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un 

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

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

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt 2019.gada 7.augustā noslēgto vienošanos Nr. 8.2.1/117 par lauku apvidus zemes 

nomas līguma atjaunošanu ar [..] par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, “Liānas”, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 005 0245 (2,8 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumā iezīmēto 

teritoriju, nosakot: 

1.1. zemes nomas līguma termiņu – 20 (divdesmit) gadi; 

1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās 

vērtības; 
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1.3. noteikt, ka zemes nomas maksa maksājama par laika periodu, kad zeme faktiski tika 

lietota, tas ir no 2017.gada 26.novembra līdz 2019.gada 7.augusta noslēgtās vienošanās 

Nr. 8.2.1/117 noslēgšanas dienai. 

2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.397. Pielikums uz 1 lp., 2019.gada 7.augusta vienošanās Nr.8.2.1/117 kopija uz 1 lp un 

iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325 “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. 

Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves 

zemju saraksts un pie zemes vienības 0,9400 ha platībā Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā, Raiņa 

ielā 1  ar zemes vienības kadastra apz.6605 004 0042  ir izdarīta atzīme par tās piekritību valstij 

(Finanšu ministrijas personā), līdz ar to pašvaldība to nevar atzīt par sev piekritīgu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums” 

17.panta sesto daļu, 2019.gada 2.septembrī saņemto valsts zemes dienesta vēstuli Nr. 3.12/1012, 

kur norādīts, ka zemes gabals Raiņa ielā 1, Ainažu pilsētā ar kadastra apz. 6605 004 0042 ir 

paredzēts ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda, kā arī ņemot vērā  2019.gada 11.septembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

  

Grozīt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.325 “Par  zemes gabalu 

piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” un atcelt 

lēmuma 3. punktu. 

 

Lēmums Nr.398. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2019.ghada 30.augusta 

vēstule Nr.9-02/855659-1/1 uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

30. § 

Par nekustamā īpašuma „Pīlādži- Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

sadali un atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 23.augustā saņemts AS „Latvijas valsts meži”, reģ 

Nr.40003466281, Rietumvidzemes reģiona nekustamo īpašumu pārvaldes nekustamo īpašumu 

speciālistes Anitas Lucas iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3.11/984) par pašvaldības autoceļa „Pīlādži - 

Grantskalni” daļas nodošanu valstij, lai nākotnē nodrošinātu tā apsaimniekošanu un aizsardzību.  

Iepriekš minētais ceļa posms atrodas pašvaldības autoceļa „Pīlādži - Grantskalni”, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6672 010 0130 sastāvā, zemes vienība un inženierbūve nav 

kadastrāli uzmērītas un reģistrētas zemesgrāmatā. 
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Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro daļu 

nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē 

attiecīgās pašvaldības dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, saskaņā 

ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu atvasinātas publiskas 

personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas 

publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek 

nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem 

tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas 

funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo 

īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu 

nodevusi. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2019.gada 11.septembra Attīstības un 

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

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

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

  

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pīlādži – Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6672 010 0130, zemes vienības ar platību 2,5 ha un kadastra apzīmējumu 6672 010 

0130 zemes gabalu 0,8086 ha platībā (platību precizējot pēc tā kadastrālās uzmērīšanas dabā), 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu (pielikums). 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar tā sastāvā esošo zemes vienību 650 m garumā un 

0,8086 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads 

un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLMK kods 1101).  

3. Nodot valstij Zemkopības ministrijas personā meža apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai 

īpašumā bez atlīdzības atdalīto zemes vienību 650 m garumā, 0,8086 ha platībā (platību 

precizējot pēc kadastrālās  uzmērīšanas dabā), kas sastāv no zemes vienības un inženierbūves, 

kas ietilpst  jaunizveidotā nekustamā īpašuma „Līduma trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā, sastāvā  (pielikums Nr.1). 

4. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Līdumu trase” atsavināt un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības 

nodot nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots meža 

apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi 

zemesgrāmatā. 

 

 

Lēmums Nr.399. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

31. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 23.jūlijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/451) ar 

lūgumu nodrošināt ar dzīvojamo platību. 

[..] 2017. gada 9. aprīlī noslēgusi nekustamā īpašuma īres līgumu ar nekustamā īpašuma [..] 

īpašnieku par dzīvokļa ar Nr. 9 izīrēšanu, ar līguma termiņu līdz 2017. gada 31. oktobrim. 

Salacgrīvas novada būvvalde 2019. gada 18. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 13.12.1-22 

atzīt nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošo dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums [..]) un žogu par 

vidi degradējošām, daļēji sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm, to stāvoklis neatbilst 

Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, 

mehānisko stiprību un stabilitāti.  

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes lēmumu Nr. 13.12.1-22, kā arī, ka nekustamā 

īpašuma īres līgums par dzīvokļa [..] termiņš ir beidzies 2017. gada 31. oktobrī, nekustamā īpašuma 

[..] īpašnieks, iesniedza [..] brīdinājumu par dzīvojamās telpas [..] atbrīvošanu  3 mēnešu laikā no šī 

brīdinājuma saņemšanas brīža ([..] ar parakstu apliecinājusi, ka brīdinājumu par dzīvojamās telpas 

atbrīvošanu saņēmusi 2019. gada 26. jūnijā). 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas c) apakšpunkts 

nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas 

personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība 

sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās mājas. 

[..] reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā kā persona, kura tiesīga saņemt pašvaldības 

palīdzību pirmām kārtām ar kārtas Nr. 12. 

2019.gada 3.septembrī Salacgrīvas novada domes sociālais dienests sniedzis atzinumu 

Nr. 1.17/313, ka [..] atbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās 

daļas c) apakšpunkta nosacījumiem un iesaka [..] uz sešiem mēnešiem piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli [..].  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,   

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas c) apakšpunktu, 

2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 9.septembra Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas un 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], piešķirot īres tiesības uz dzīvojamo telpu 

[..]  (14,5 kv.m platībā) un koplietošanas telpām (11,76 kv.m platībā). 

2. Noteikt īres maksu  0,20 euro par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt, ka papildus īres maksai tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā 

rēķina. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

4. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.400. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 3.septembra atzinums 

Nr.1.17/313 uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 
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32. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu  

Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku saimniecībai "ABI PLUSS" 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku 

saimniecības "ABI PLUSS" īpašnieka Bruno Šrenka 2019.gada 4.septembra iesniegumu 

(reģ.Nr.3.16.2/550) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu 

iekšējos ūdeņos. 

Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku 

saimniecības "ABI PLUSS"  iesniegusi iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: 

Gada ienākumu deklarācija; Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu 

samaksu.   

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, 

kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī 

saskaņā ar 2019.gada 11.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izsniegt uz pieciem gadiem Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieku saimniecībai "ABI 

PLUSS" (Transporta iela 8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr. 44101035553) 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 22.oktobrī. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.401. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta 

“Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” 

valdes priekšsēdētāja Kaspara Močāna 2019.gada 26.augusta iesniegums (reģ.Nr.3.16/534) par to, 

ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātes ietvaros atbalstīta projekta “Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas 

airētājiem” 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.266 “Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas 

biedrība” projekta „Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” līdzfinansēšanu”, saskaņā 

ar 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 
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likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir 1968.10 EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit astoņi eiro, 10 centi),  biedrības “Salacgrīvas ūdens 

sporta-atpūtas biedrība” projekta „Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” 

realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu biedrību “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība”  par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.402. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par projekta „Ceļā uz laimīgu bērnību” īstenošanu 

 

 Salacgrīvas novada domē saņemts pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas D. 

Vilemsones 2019.gada 23.augusta iesniegums (reģ Nr. 3.18/241) par to, ka iesniegts projekta 

pieteikums Valsts reģionālās attīstības aģentūras valsts budžeta finansētā mērķprogrammā “Projektu 

konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām ģimenei labvēlīgas 

vides veidošanai sabiedrībā” par projektu Nr.2/GIMEN/19/018 “Ceļā uz laimīgu bērnību”, kas 

guvis atbalstu projekta realizēšanai. Saskaņā ar  2019.gada 9.septembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodrošināt projekta Nr.2/GIMEN/19/018 “Ceļā uz laimīgu bērnību” īstenošanu plānotajā 

projekta realizācijas laikā no 2019.gada 3.septembra līdz 29.novembrim un iekļaut  

2019.gada budžetā tā īstenošanai piešķirto finansējumu. 

2. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 5893,00.  

3. Valsts budžeta finansējums 100% apmērā no kopējām izmaksām  EUR 5893,00 

4. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”  

vadītāju Daci Vilemsoni. 

 

Lēmums Nr.403. Iesniegums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016. gada 23. marta nolikumu “Par naudas 

balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā 

un to apmēru”, Salacgrīvas novada izglītības speciālistes Antras Paegles 2019.gada 5.septembra 

iesniegumu (reģ.Nr.3.18/257), Direktoru Padomes priekšlikumu, 2019.gada 9.septembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā 
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nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem valsts mēroga konkursos 

2018./2019.mācību gadā sekojošiem Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas 

mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem: 

 

N.p.k. Naudas balvas 

saņēmējs 

Sasniegumi Naudas balva 

pēc nodokļu 

nomaksas 

EUR 

1. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā  

417,89 

2. [..] 2. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

302,39 

3. [..] 2. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

100,41 

4. [..] 2. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

100,41 

5. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

95,24 

6. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

95,24 

7. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

95,24 

8. [..] 2. vieta Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas “Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa fināla II grupā 

302,39 

9. [..] 2. vieta Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas “Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa fināla II grupā 

100,41 

10. [..] 2. vieta Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas “Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa fināla II grupā 

100,41 

 

Lēmums Nr.404. Iesniegumi uz 20 lp. pievienoti protokolam. 



32 

 

 

36. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 

2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

   

1. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2019.gada 

2.septembri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu 

sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2019.gada 

2.septembri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas  pirmsskolas grupu 

tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.43 

“Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu”. 

 

Lēmums Nr.405. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40  

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības 

speciālistes Antras Paegles 2019.gada 9.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/263), saskaņā ar 

2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

9.apakšsadaļu “Izglītība” 2.ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

2 Pedagogs karjeras 

konsultants  

- 0.76          646 €   Uz projekta 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 
profesionālās 

izglītības iestādēs” 

realizācijas laiku līdz 
2020.gada 

31.augustam 

 

2. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.406. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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38.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

38.1. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.361  

“Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam” 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Kristapa Močāna 

2019.gada 10.septembra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumu 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.361 “Par atvaļinājuma piešķiršanu 

domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam” un izteikt lēmuma 1. 

punktu  jaunā redakcijā:  

 

“1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam ikgadējo 

atvaļinājumu no 2019.gada 23.septembra līdz 6.oktobrim – divas kalendārās nedēļas.” 

 

Lēmums Nr.407. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38.2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu 

vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija 

Keisele. 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2019.gada 

6.septembra iesniegumu un saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 apstiprinātā Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.7. un 4.3. 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- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne 

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

Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma 

daļu no 2019.gada 7.oktobra līdz 20.oktobrim ieskaitot – divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu 

apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas 

kritēriju izvērtējumu). 

3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā 2019.gada 7.oktobra līdz 20.oktobrim domes 

priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam, nosakot piemaksu par veikto darbu 30% no pamatalgas. 
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Lēmums Nr.408. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

38.3. § 

Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību 

kārtība” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināto nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” nosūtīt saskaņošanai 

sekojošām institūcijām: 

2.1.Zemkopības ministrija; 

2.2.Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; 

2.3.Valsts vides dienests; 

2.4.Dabas aizsardzības pārvalde. 

3. Pēc saskaņojumu saņemšanas no lēmuma 2.punktā minētajām institūcijām, nolikumu „Par 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS „SALACA I”)” kā saistošos noteikumus virzīt apstiprināšanai Salacgrīvas 

novada domē. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore 

Kristiāna Kauliņa.  

 

 

 

Lēmums Nr.409. Pielikums uz 23 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38.4. § 

Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.365 

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

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā 

 

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk tekstā – ministrija) 11.09.2019. vēstuli Nr.1-132/8615 “Par deleģēšanas līgumu 

projektiem”, kurā norādīts, ka ministrija saskaņo ar Salacgrīvas novada pašvaldības domes 

2019.gada 30.augusta lēmumu  Nr.365 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma 

Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (protokols Nr.11; 1.§) apstiprināto 

deleģēšanas līguma projektu. Vienlaikus iepriekš minētajā vēstulē ministrija vērš uzmanību uz to, 

ka: “1) lai pašvaldība varētu novērtēt pilnvarotās personas darbību pēc deleģēšanas līgumu 

18.2.apakšpunktā minētā kritērija, 5.9.apakšpunktā nosakāms attiecīgo pasākumu un aptauju 

rīkošanas biežums vai vismaz minimālais skaits gada laikā (ievērojot 17.punktā noteikto atskaites 

periodu); 2) saskaņā ar Likuma 46.panta 5.punktu deleģēšanas līgumā norāda uzdevuma izpildes 

kvalitātes novērtējuma kritērijus. Izvērtējama iespēja svītrot vai precizēt deleģēšanas līgumu 
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18.3.apakšpunktu, jo ieguldījumu apmērs pats par sevi neatspoguļo deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildes kvalitāti. Turklāt svītrojams deleģēšanas līgumu 18.5.apakšpunkts, jo pašvaldība ir tiesīga 

vērtēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti tikai pēc līgumā noteiktiem un savstarpēji 

pieņemtiem kritērijiem. Deleģēšanas līgums pēc pašvaldības ieskatiem un ar pilnvarotās personas 

piekrišanu, ko apliecina parakstīti attiecīgi grozījumi līgumā, var tikt tā darbības laikā papildināts ar 

citiem konkrētiem kritērijiem, pēc kādiem tiks vērtēta pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte un 

deleģēšanas lietderība, taču pašvaldība nav tiesīga vērtēt pārvaldes uzdevumu izpildi pēc 

kritērijiem, kas nav iekļauti deleģēšanas līgumā. Līdzīgi arī attiecībā uz deleģēšanas līgumu 

5.10.apakšpunktu -  nepieciešama pušu abpusēja vienošanās”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 42., 43., 43.1., 45., 46. pantu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.365 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma 

Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu bezatlīdzības  lietošanā” apstiprinātajā deleģēšanas līguma 

(turpmāk tekstā – Deleģēšanas līgums) projektā: 

 

1. Izteikt  Deleģēšanas līguma 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.9. lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti ne retāk kā 

vienu reizi gadā (ievērojot līguma 17.punktā noteikto atskaites periodu), organizē un piedalās 

informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju apmierinātību par 

Pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu;”. 

2. Izteikt Deleģēšanas līguma 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.10. apņemas pēc Pašvaldības pieprasījuma, atbilstoši pušu abpusējas vienošanās 

nosacījumiem,  palielināt siltumenerģijas ražošanas iekārtu jaudu un pieslēgt  un nodrošināt 

komunālos pakalpojumus vēl citiem, līguma 1.punktā neminētiem objektiem;”. 

3. Svītrot Deleģēšanas līguma 18.3 un 18.5.apakšpunktu. 

 

Lēmums Nr.410. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 11.septembra 

vēstule Nr.1-132/8615 uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

 

38.5. § 

Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.366 

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

Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

apstiprinātajā deleģēšanas līguma projektā 

 

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk tekstā – ministrija) 11.09.2019. vēstuli Nr. 1-132/8615 “Par deleģēšanas līgumu 

projektiem”, kurā norādīts, ka ministrija saskaņo ar Salacgrīvas novada pašvaldības domes 

2019.gada 30.augusta lēmumu  Nr. 366 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” apstiprināto deleģēšanas līguma projektu. Vienlaikus iepriekš minētajā vēstulē ministrija 

vērš uzmanību uz to, ka: “1) lai pašvaldība varētu novērtēt pilnvarotās personas darbību pēc 

deleģēšanas līgumu 18.2.apakšpunktā minētā kritērija, 5.9.apakšpunktā nosakāms attiecīgo 

pasākumu un aptauju rīkošanas biežums vai vismaz minimālais skaits gada laikā (ievērojot 

17.punktā noteikto atskaites periodu); 2) saskaņā ar Likuma 46.panta 5.punktu deleģēšanas līgumā 

norāda uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus. Izvērtējama iespēja svītrot vai precizēt 

deleģēšanas līgumu 18.3.apakšpunktu, jo ieguldījumu apmērs pats par sevi neatspoguļo deleģēto 
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pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti. Turklāt svītrojams deleģēšanas līgumu 18.5.apakšpunkts, jo 

pašvaldība ir tiesīga vērtēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti tikai pēc līgumā 

noteiktiem un savstarpēji pieņemtiem kritērijiem. Deleģēšanas līgums pēc pašvaldības ieskatiem un 

ar pilnvarotās personas piekrišanu, ko apliecina parakstīti attiecīgi grozījumi līgumā, var tikt tā 

darbības laikā papildināts ar citiem konkrētiem kritērijiem, pēc kādiem tiks vērtēta pārvaldes 

uzdevumu izpildes kvalitāte un deleģēšanas lietderība, taču pašvaldība nav tiesīga vērtēt pārvaldes 

uzdevumu izpildi pēc kritērijiem, kas nav iekļauti deleģēšanas līgumā. Līdzīgi arī attiecībā uz 

deleģēšanas līgumu 5.10.apakšpunktu -  nepieciešama pušu abpusēja vienošanās”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 42., 43., 43.1., 45., 46. pantu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 30.augusta lēmumu Nr. 366 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma 

Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” apstiprinātajā deleģēšanas līguma (turpmāk tekstā – Deleģēšanas līgums) projektā: 

 

1. Izteikt  Deleģēšanas līguma 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.9. lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti ne retāk kā 

vienu reizi gadā (ievērojot līguma 17.punktā noteikto atskaites periodu), organizē un piedalās 

informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju apmierinātību par 

Pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu;”. 

2. Izteikt Deleģēšanas līguma 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.10. apņemas pēc Pašvaldības pieprasījuma, atbilstoši pušu abpusējas vienošanās 

nosacījumiem,  palielināt siltumenerģijas ražošanas iekārtu jaudu un pieslēgt  un nodrošināt 

komunālos pakalpojumus vēl citiem, līguma 1.punktā neminētiem objektiem;”. 

3. Svītrot Deleģēšanas līguma 18.3 un 18.5.apakšpunktu. 

 

Lēmums Nr.411. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 11.septembra 

vēstule Nr.1-132/8615 uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

 

38.6. § 

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

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

(ziņo D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa) 

E.Keisele ierosina nesamazināt Salacgrīvas novada pašvaldības piešķiramā finansējuma apmēru 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2019.gada pamatbudžetam, nodrošinot pašvaldības 

finansējumu EUR 55780.38. 

Deputāti atbalsta E.Keiseles priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, 

nesamazinot Salacgrīvas novada pašvaldības piešķiramā finansējuma apmēru Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas 2019.gada pamatbudžetam, nodrošinot pašvaldības finansējumu 

EUR 55780.38. 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi iesniegto Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas uzraudzības padomes sēdes 2019.gada 12.septembra protokolu (saņemts Salacgrīvas novada 

domē 2019.gada 16.septembrī, reģistrēts ar reģ. Nr.3.12/1084), kuram pievienoti saskaņoti 

pielikumi: pielikums Nr.1 “Audzēkņu skaits pa sporta veidiem un novadiem uz 01.11.2018.”, 
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pielikums Nr.2 “Limbažu Salacgrīvas novadu Sporta skolas finansējuma kopsavilkums 

2019.gadam”, pielikums Nr.3 “Limbažu un Salacgrīvas novadu Sporta skolas finansējuma 

kopsavilkums 2019.gadam aktualizēts uz 12.09.2019.” Izskatot iepriekš minēto Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes sēdes 2019.gada 12.septembra protokolu un 

tam pievienotos dokumentus, konstatējams, ka, lai nodrošinātu Salacgrīvas novada pašvaldības 

finansējumu uzraudzības padomes protokola pielikumā Nr.3 “Limbažu un Salacgrīvas novadu 

Sporta skolas finansējuma kopsavilkums 2019.gadam aktualizēts uz 12.09.2019.” aprēķinātajā EUR 

97504.38 apmērā, papildus ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.31 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 1. un 4.punktu 

piešķirtajam finansējumam, Salacgrīvas novada pašvaldības piešķiramā summa Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas 2019.gada pamatbudžetam sporta skolas darbības nodrošināšanai 

būtu EUR 55780.38.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas nolikuma 57.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ papildināt Salacgrīvas novada 

domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.31 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolai 2019.gadā” ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:  

 

 “9. Nodrošināt pašvaldības finansējumu EUR 55780.38 (piecdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti astoņdesmit euro,  38 centi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2019.gada 

pamatbudžetam. 

10. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina iesniegtajā budžeta pieprasījumā  

noteikto pašvaldības finansējumu, Salacgrīvas novada pašvaldības finansējuma apjoms var tikt 

samazināts proporcionāli Limbažu novada pašvaldības finansējuma samazinājuma apjomam.” 

 

Lēmums Nr.412. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. B-10 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2019.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-11 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

21.augusta saistošajos noteikumos Nr.B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada 

pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-11 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. 
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Lēmums Nr.413. Pielikums uz 7 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (20.09.2019.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (20.09.2019.) 


