Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par
fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.14
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 20.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu”” apstiprināšanu
6. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu
7. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.109 “Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes nomas tiesībām zemes gabaliem
Salacgrīvā
13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļām Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
14. Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2” pārdošanu par brīvu cenu
15. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā

16. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam “Āres”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
17. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabala daļai
„Jaunskujiņas”, Salacgrīvas pagastā
18. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
19. Par 2009.gada 3.decembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2.3/9
pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā
20. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Atlantijas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
22. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes
nolikumā
23. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā
24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31“Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumā Nr.459 “Par
naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”
26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464 „Par
Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu”
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.427 “Par
finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva””
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.421 “Par
finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto sacensību
“Amber race swim run” organizēšanai”
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.422 “Par
finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību “Salacgrīvas
kauss burāšanā” organizēšanai”
31. Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Personāla speciāliste Gunta Kristiņa-Tomsone
PiedalāsDeputāti: 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, Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja vietniece,
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona
Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Ivo Juška – Salacgrīvas
novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists
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Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Agra Jankovska (personiski iemesli), Marita
Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 32.jautājumu “Par
atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evijai Keiselei” un 33.jautājumu “Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā ar projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060220”.
Deputāti atbalsta D.Straubergs priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem,
papildinot to ar 32.jautājumu “Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei” un 33.jautājumu “Par dalību
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā ar projektu
Nr.2019-1-LV01-KA101-060220”. Deputātiem 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
apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu”” apstiprināšanu
6. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu
7. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.109 “Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes nomas tiesībām zemes gabaliem
Salacgrīvā
13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļām Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
14. Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2” pārdošanu par brīvu cenu
15. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā
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16. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam “Āres”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
17. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabala daļai
„Jaunskujiņas”, Salacgrīvas pagastā
18. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
19. Par 2009.gada 3.decembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2.3/9
pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā
20. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Atlantijas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
22. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes
nolikumā
23. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā
24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31“Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumā Nr.459 “Par
naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”
26. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464 „Par
Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu”
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.427 “Par
finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva””
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.421 “Par
finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto sacensību
“Amber race swim run” organizēšanai”
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.422 “Par
finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību “Salacgrīvas
kauss burāšanā” organizēšanai”
31. Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
32. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei
33. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu
sektorā ar projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060220

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2011. gada 21.jūnija noteikumu
Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, saskaņā ar 2019.gada
13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
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Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
21.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.461. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece, debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, saskaņā ar
2019.gada 13.novembra 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.462. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās
daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto
daļu, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.463. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība,
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu” 28. un 45.punktu, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Salacgrīvas novada pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.464. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 16.punktu,
saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu””
saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.465. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu
Ņemot vērā to, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto
un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 33.,
43. – 50.punktu, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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,
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Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uz visiem brīvajiem zvejas rīkiem, kad dažādu iemeslu dēļ atbrīvojušies pašpatēriņa zvejai
pielietojamie zvejas rīki, uz kuriem nav pieprasījums komerciālajai zvejai, un, uz kuriem
pašpatēriņa zvejas pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, rīkot zvejas tiesību nomas izsoli.
2. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtās izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka gadījumos, kad atbrīvojušies pašpatēriņa zvejai pielietojamie zvejas rīki, izsole
tiek rīkota saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināto nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.490
“Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.466. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.109 “Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.193 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas
novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” un saskaņā ar 2019.gada
13.novembra 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
izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.109 “Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”:
Izteikt lēmuma 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. komisijas loceklis: Uzņēmējdarbības konsultants;”.
Lēmums Nr.467.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.427 „Par nekustamā
īpašuma daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta pirmā daļa nosaka, ka,
ja izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai
ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šī likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt publiskas
personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma
līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena. Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 14.panta trešā daļa nosaka, ka, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā
termiņā iesniegušas vairākas iepriekš minētā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek
rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā.
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2019.gada 29.augusta publikācijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (Nr. 176 (615)) noteiktajā
termiņā pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu bija iesnieguši abi nekustamā īpašuma
Valdemāra ielā 56, Ainažos, domājamo daļu kopīpašnieki. 2019.gada 31.oktobrī tika rīkota izsole
starp abām pirmpirkuma tiesīgām personām, izsoles protokols Nr.28 (2019.gada 31.oktobrī).
Ņemot vērā 2019.gada 31.oktobrī notikušās izsoles rezultātus nekustamā īpašuma
Valdemāra ielā 56, Ainažos, domājamo daļu kopīpašnieks [..], kas ir pirmpirkuma tiesīgā persona,
un kura izsolē nosolījusi augstāko cenu EUR 54 340,00, ir un samaksājusi nosolīto augstāko
summu. Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2019.gada 13.novembra 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:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma zemes gabala 1/3 domājamās
daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr.6605 002 0087, reģistrēts Ainažu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116, un nekustamā īpašuma - ēkas - tirdzniecības centra 1/3
domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 502 0003, reģistrēts
Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116-A pārdošanu [..] par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 54 340,00 (piecdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit euro) un īpašuma tiesību pāreju
[..].
Lēmums Nr.468. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2019.gada 31.oktobra izsoles protokola Nr.28 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 21.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 310 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā 2019.gada 30.oktobra Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.10 un saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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 pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C,
Salacgrīvā nosacīto cenu EUR 1220,00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro).
2. Apstiprināt 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
3. Noteikt, ka zemes starpgabals Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1C, kadastra Nr. 6615 010 0170,
zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 kv.m platībā) tiek atsavināts ar
nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.
Lēmums Nr.469. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 30.oktobra sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
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10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C, kadastra Nr. 6615 010
0145, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 010 0205 (7960 kv.m platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000591813.
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 30.oktobra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.10, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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 Pērnavas ielā 38C,
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0145.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 38C, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0145
0,7960 ha platībā nosacīto cenu – euro 4720,00 (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.470. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 30.oktobra sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 18.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.387 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, 2019.gada 30.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.10,
saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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 nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6615 009 0015 (0,2422 ha platībā) nosacīto cenu – euro 5620,00 (pieci tūkstoši seši
simti divdesmit euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.471. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 30.oktobra sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
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12. §
Par sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes nomas tiesībām
zemes gabaliem Salacgrīvā
Ņemot vērā 2019.gada 18.septembra Salacgrīvas novad domes lēmumu Nr. 393 “Par zemes
nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Salacgrīvā” 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,
balstoties uz 2019.gada 30.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja atzinumu (reģ. Nr. 18.1.2/81) par tirgus nomas maksas noteikšanu zemes gabaliem ar
kadastra apz. 6615 010 0054 (4,7911 ha platībā) un ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha
platībā), saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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 Zemes gabals Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 010 0054, zemes
vienības kadastra apz. 6615 010 0054 4,7911 ha platībā un zemes gabals Salacgrīvā ar
kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā) izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu - teritorijas labiekārtošana.
3. Noteikt, ka izsoles objekts sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apz. 6615 010 0054
(4,7911 ha platībā) un zemes gabala ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā),
(pielikums Nr.2) un izsoles sākumcenu - nomas maksu vienam gadam – EUR 167,30.
4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Noteikt nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi.
6. Noteikt, ka nomniekam jāievēro dabas lieguma “Randu pļavas” individuālie aizsardzības
izmantošanas noteikumi un nomātajā objektā veicamās darbības jāsaskaņo ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un citām nepieciešamajām institūcijām atbilstoši spēkā esošo
normatīvo aktu nosacījumiem, kā arī jāsaņem nepieciešamās rakstveida atļaujas.
7. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
8. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā
vērtētāja atlīdzības summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 60,00 (sešdesmit
euro).
9. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.472. Pielikumi uz 9 lp. un izziņas par zemes vienību tirgus nomas maksas noteikšanu
uz 2 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļām Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 29.oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.3.16.2/695) par zemes gabalu iznomāšanu ar apbūves tiesībām
pašvaldības zemes gabalos Salacgrīvā, ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6615 001 0069,
6615 002 0024 un 6615 004 0114, pilna servisa degvielas uzpildes stacijas būvniecībai ar
sašķidrinātās dabas gāzes uzpildes iespējām (pielikums).
Zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0069 - Viļņu iela ir noteikts kā
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīs ar 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.336.
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Zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 – Tērces iela 4 ir Salacgrīvas
novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma
Nr.100000521563.
Zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114 – Viļņu iela 18 ir Salacgrīvas
novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma
Nr.100000076545.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
Augstāk minētās zemes vienības ar Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) teritorijā, atrodas
darījumu un komercapbūves teritorijā, kur cita starpā ir atļauta degvielas un gāzes uzpildes stacijas
būvniecība (6.6.2.p.)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76.,
77.punktu, ņemot vērā 2019.gada 13.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
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. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercobjekta būvniecībai zemes gabaliem Salacgrīvā
ar kopējo platību 1,61 ha (platība precizējama pēc būvprojekta izstrādes), saskaņā ar
pielikumu:
1.1.
Tērces iela 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 – 0,3208 ha platībā;
1.2.
daļa no Viļņu iela 18 zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114 – 1,2892 ha
platībā.
2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt apbūves tiesību maksas
noteikšanu saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” nosacījumiem un pieaicinot
sertificētu nekustamā īpašuma tirgus vērtētāju.
3. Apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus un apbūves tiesību līguma projektu kārtējā
domes sēdē.
Lēmums Nr.473. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2” pārdošanu par brīvu cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.391
(protokols Nr.13; 8.§) „Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2” nosacītās
cenas apstiprināšanu, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 2019.gada 6.februāra Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.4, ņemot vērā to, ka
vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi iegādei [..]
ir samaksājis digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2” nosacīto cenu euro 50,00 (piecdesmit
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euro), saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - digitālā
spirometra “Spirobank II + SPO2” pārdošanu par nosacīto cenu euro 50,00 (piecdesmit euro) un
noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
Lēmums Nr.474. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.februāra izsoles protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
15. §
Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā
(ziņo D.Būmane, debatēs piedalās D.Straubergs, J.Lipsbergs, N Tiesnesis)
D.Būmane lūdz atlikt jautājumu, lai izstrādātu kopīgus noteikumus.
D.Straubergs ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Deputātiem 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 atlikt jautājumu “Par medību tiesību
piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā”.
Lēmums Nr.475. Lēmuma projekts uz 3 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam
zemes gabalam “Āres”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 9.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], iesniegums
(reģ. Nr.3.16.2/641) par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz [..] lauku apvidus zemi “Āres”,
kadastra Nr. 6660 012 0047, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā) un
kadastra apz. 6660 012 0010 (2,19 ha platībā) nomu.
[..]
2011.gada 29.aprīlī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību bija noslēdzis Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/36 par iepriekš minēto neizpirkto lauku apvidus zemes gabalu
Liepupes pagastā “Āres” nomu, kas viņam bija piešķirta faktiskā lietošanā kā [..] ar 1992.gada
21.aprīļa Liepupes pagasta padomes lēmumu, 1999.gada 7.oktobra un 2003.gada 30.aprīļa Liepupes
pagasta padomes lēmumiem.
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 13.novembra Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
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Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabalu
Liepupes pagastā “Āres”, kadastra Nr. 6660 012 0047, zemes vienības kadastra apz. 6660
012 0047 (1,91 ha platībā) un kadastra apz. 6660 012 0010 (2,19 ha platībā) nomu,
saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas līguma termiņu – 20 (divdesmit) gadi;
1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2. Nomas maksa maksājama no 2017.gada 5.oktobra - dienas, kad nomnieks mantojis tiesības
uz zemes nomu.
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.476. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabala daļai
„Jaunskujiņas”, Salacgrīvas pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums, kas reģistrēts
2019.gada 29.oktobrī ar reģ. Nr.18.1.2/79 par zemes nomu 1,54 ha platībā uz pastāvīgā lietošanā
bijušo lauku apvidus zemi 1/2 domājamās daļas apmērā Salacgrīvas pagastā, „Jaunskujiņas”,
zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0052.
2019.gada 31.oktobrī ar Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
lēmumu Nr.18.5/93 zemes lietotājai – [..] atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
„Jaunskujiņas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0052 1,54 ha platībā 1/2 domājamās daļas
apmērā, un tas noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, uzņemts pašvaldības bilancē.
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, 2019.gada 31.oktobra Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr.18.5/93, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala
Salacgrīvas pagastā „Jaunskujiņas” ar zemes vienības kadastra apz. 6672 013 0052 1,54 ha
platībā ½ domājamās daļas apmērā nomu, saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības;
1.2. zemes nomas līguma termiņu – 20 gadi.
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.477. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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18. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
14.oktobrī ar reģ. Nr.3.16.2/652) par zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā (280 kv.m platībā)
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 28A.
Zemes gabals Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000496927.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes vienības
kadastra apz. 6660 003 0396 280, kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes
robežu shēmā (pielikumā) iezīmēto teritoriju Nr.28A.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (sakņu
dārzi).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti
ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi.
6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.478. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

19. §
Par 2009.gada 3.decembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2.3/9
pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā
2019.gada 4.novembrī saņemts biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” valdes locekļa Mārča
Kalniņa iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/84) par 2009.gada 3.decembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu
nomas līguma Nr.8-2.3/9 pagarināšanu Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
Ar 2009.gada 3.decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/9 un 2010.gada 22.marta
vienošanos Nr.1 (reģ. Nr. 8-2./3), 2011.gada 28.janvāra vienošanos Nr.2 (reģ. Nr. 8-2.3/3) biedrībai
“Sports Salacgrīvas novadam” iznomātas telpas Salacgrīvā, Ostas ielā 3 97,7 kv.m platība un zeme
288,58 kv.m platībā sporta trenažieru zāles ierīkošanai.
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Līguma termiņš ir līdz 2019.gada 2.decembrim, tas ir noslēgts uz 10 gadiem. Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otrā daļa
nosaka, ka, ja nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem,
publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja
nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja
nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā
2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” Noslēguma jautājumu 119.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kas
noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā,
slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu saskaņā ar
šo noteikumu 18., 19., 20., 21. punktā minētajiem nosacījumiem. 2018.gada 20.februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 21.punkts nosaka,
ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto
nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā
noteikto nomas maksu. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības
summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē
iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.
2019.gada 24. oktobrī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā saņemts (reģistrēts ar Nr.18.1.2/77) Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāja vērtējums (2019.gada 21.oktobrī Nr.211/01) tirgus nomas maksas noteikšanai Ostas ielā 3
telpām 97,7 kv.m platība un zemei 288,58 kv.m platībā. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu, 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, 21.punktu,
Noslēguma jautājumu 119.punktu, un ņemot vērā 2019.gada 13.novembra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas 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. Pagarināt 2009.gada 3.decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/9 (ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2010.gada 22.marta vienošanos Nr.1 (reģ. Nr. 8-2./3), 2011.gada
28.janvāra vienošanos Nr.2 (reģ. Nr. 8-2.3/3)) ar biedrību “Sports Salacgrīvas novadam”,
nosakot:
iznomāto telpu Salacgrīvā, Ostas ielā 3 97,7 kv.m platībā un zemes 288,58kv.m
platībā nomas maksu gadā EUR 97,70;
1.2.
papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un
pievienotās vērtības nodokli;
1.3.
nomas līguma termiņu – 20 gadi, tas ir līdz 2039. gada 2.decembrim;
1.4.
līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā
sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 40,00.
1.1.

Lēmums Nr.479. Iesniegums uz 1 lp. un izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 2 lp.
pievienoti protokolam.

15

20. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Atlantijas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada iedzīvotāju lūgumu par ātruma ierobežojuma
risinājumiem Atlantijas ielā Kuivižos Salacgrīvas pilsētā tiek piedāvāts variants uzstādīt ceļa zīmi
apdzīvotas vietas sākums ceļa zīmes Nr.519 un apdzīvotas vietas beigas ceļa zīme Nr.520
uzstādīšanu, saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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. Uzstādīt Ceļa zīmes – Nr.519 “Apdzīvotas vietas sākums” un Ceļa zīme – Nr.520
“Apdzīvotas vietas beigas” Atlantijas ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atbilstoši
pielikumam.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot
zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.480. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..], (miris 2019.gada 26.februārī) konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu- zemi [..] 0.6056 ha platībā ar
kadastra Nr.[..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome
izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas
novada dome konstatēja sekojošo:
[..] nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamo īpašumu-zemi [..] 0.6056 ha platībā,
kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu no 2010. gada
līdz 2019.gadam (ieskaitot).
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minēto nekustamo īpašumu pēc
stāvokļa uz 20.11.2019. sastāda- pamatparāds EUR 9.24 un nokavējuma nauda EUR 1.11.
Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēsuma summa- EUR 10.35 t.sk. pamatparāds
EUR 9.24 un nokavējuma nauda EUR 1.11.
2019. gada 21. oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts Rīgas apgabaltiesas iecirkņa
Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa pašvaldībai atsūtītais “Paziņojums par
bezmantinieka mantas atsavināšanu”, kas sastādīts pamatojoties uz īpašuma atzīšanu par
bezmantinieka mantu, jo mantojuma atklāšanā, kas tika izsludināts oficiālā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” [..], mantojuma pieņemšanas termiņš ir beidzies, un mantinieki nav
pieteikušies noteiktajā termiņā.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2019.gada 20.novembra 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:
Dzēst [..], personas kods [..], (miris 2019.gada 26. februārī) nekustamā īpašuma nodokļa
kārtējā taksācijas gada aprēķinu, pamatparādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumuzemi 0.6056 ha platībā [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6660
003 0316 – pamatparādu EUR 9.24 un nokavējuma naudu EUR 1.11. Kopējā dzēsuma summa –
EUR 10.35 (desmit eiro un 35 centi).
Lēmums Nr.481. Paziņojumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.

22. §
Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes
nolikumā
Iepazinusies ar Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieces I.Zariņas
15.10.2019. vēstuli Nr. Nr.4.13.3.1/19/1098 “Par papildus finansējumu Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolai un grozījumiem nolikumos”, kurā norādīts, ka Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolas Uzraudzības padome lūdz Salacgrīvas novada domi apstiprināt grozījumus Limbažu
un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes nolikumā un ar Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolas Uzraudzības padomes 14.10.2019. (sēdes protokols Nr.7, 5. §) lēmumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 99.1 panta ceturto daļu, 2019.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas atzinumu un 2019.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 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 veikt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu
Nr. 445 (Protokols Nr.15; 4.§) “Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības
padomes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
uzraudzības padomes nolikumā (turpmāk – nolikums):
Papildināt nolikumu ar 2.2.13., 2.2.14.apakšpunktiem un 3.12., 3.13., 3.14.punktiem šādā
redakcijā:
“2.2.13. apstiprina Sporta skolas audzēkņu skaitu proporcijas noteikšanai Dibinātāju finanšu
līdzekļu piešķiršanai pamatbudžetam;
2.2.14. izskata un Dibinātājiem sniedz priekšlikumu par Sporta skolas iesniegumiem
papildus finansējuma piešķiršanai pamatbudžetam.
3.12. Uzraudzības padomes sēde notiek, tās locekļiem piedaloties klātienē. Ja Uzraudzības
padomes loceklis nevar ierasties sēdes norises vietā, viņš sēdē var piedalīties attālināti, izmantojot
elektronisko sakaru līdzekļus, par to iepriekš informējot pārējos Uzraudzības padomes locekļus;
3.13. Nepieciešamības gadījumā Uzraudzības padome lēmumu var pieņemt attālināti,
nerīkojot sēdi, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus. Šādā gadījumā Uzraudzības padomes
loceklim ir tiesības iepazīties ar lēmumprojektu 3 darba dienas iepriekš;
3.14. Ja lēmums tiek pieņemts attālināti, protokolētājs par piedalīšanos attālināti sagatavo
atsevišķu protokolu ar Uzraudzības padomes locekļa balsojumu katrā no jautājumiem, kas tiek
pievienots Uzraudzības padomes sēdes protokolam.”
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Lēmums Nr.482. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā
Iepazinusies ar Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieces I.Zariņas
15.10.2019. vēstuli Nr. Nr.4.13.3.1/19/1098 “Par papildus finansējumu Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolai un grozījumiem nolikumos”, kurā norādīts, ka Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolas Uzraudzības padome lūdz Salacgrīvas novada domi apstiprināt grozījumus Limbažu
un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā un ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
Uzraudzības padomes 14.10.2019. (sēdes protokols Nr.7, 5. §) lēmumu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 99.pantu,
2019.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2019.gada
13.novembra 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 veikt šādus
grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.102 (protokols Nr.4; 10.§)
“Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Izteikt nolikuma 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Sporta skola saskaņo ar Uzraudzības padomi vecāku līdzmaksājumu atsevišķu
sacensību un sporta nometņu finansēšanai.”.
2. Aizstāt nolikuma 23.punktā vārdus “vairākas” ar vārdiem “ne vairāk kā divas”.
3. Aizstāt nolikuma 57.punktā datumu “1.oktobri” ar “1.novembri” un papildināt
57. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
“Uzraudzības padome apstiprina Sporta skolas audzēkņu skaitu proporcijas noteikšanai.
Audzēkņi, kuri apmeklē divas profesionālās ievirzes sporta programmas, var tikt finansēti līdz
trešajam mācību gadam (MT-3) ieskaitot.”.
4. Papildināt nolikuma 65.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Uzraudzības padome izskata un Dibinātājiem sniedz priekšlikumu par Sporta skolas
iesniegumiem papildus finansējuma piešķiršanai pamatbudžetam.”.
5. Papildināt nolikumu ar 65.1punktu šādā redakcijā:
“65.1 Ja Dibinātāju piešķirtais finansējums budžeta gadu noslēdzot nav izlietots, tas tiek
proporcionāli atmaksāts Dibinātājiem.”
Lēmums Nr.483.
24. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
Salacgrīvas novada domē ir saņemts Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
direktores Diānas Zaļupes 2019.gada 7.novembra iesniegums (reģistrēts ar reģ. Nr.3.18/361) ar
lūgumu:
1. Pārvirzīt piešķirto finansējumu “Augstu sasniegumu sports” programmā starptautiskajām
mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos starp sporta veidiem no
dambretes EUR 160.00 un vieglatlētikas EUR 706.78 uz smaiļošana un kanoe airēšanu Kaspara
Tīklenieka mācību treniņu nometnei Seviljā, Spānijā;
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2. Piešķirto finansējumu dalībai starptautiskās sacensībās dambretē atļaut izlietot dambretes spēļu
pulksteņu iegādei EUR 630.00;
3. Saskaņot piešķirtā finansējuma dalībai starptautiskās sacensībās “Johvi Cup 2019.” KohtlaJarve izlietošanu starptautiskām sacensībām “Delfin Cup” Tamperē, Somijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas nolikuma 59. un 65.punktu, 2019.gada 13.novembra 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 papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.31
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” ar 14.
punktu šādā redakcijā:
“14. Atbalstīt šādus grozījumus Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai piešķirtā
finansējuma izlietojumā:
14.1.
Saskaņot piešķirtā finansējuma “Augstu sasniegumu sports” programmā
starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos
dambretē EUR 160.00 un vieglatlētikā EUR 706.78 apmērā izlietošanu smaiļošanas kanoe
airēšanas Kaspara Tīklenieka mācību treniņu nometnei Seviljā, Spānijā;
14.2. Piešķirto finansējumu dalībai starptautiskās sacensībās dambretē
EUR 630.00 apmērā atļaut izlietot dambretes spēļu pulksteņu iegādei.
14.3. Saskaņot piešķirtā finansējuma dalībai starptautiskās sacensībās “Johvi Cup
2019.” Kohtla-Jarve izlietošanu starptautiskām sacensībām “Delfin Cup” Tamperē, Somijā”.
Lēmums Nr.484. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumā Nr.459
“Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”
Izskatījusi Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieces Daces Kurpnieces
2019.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/358), pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu
piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016. domes
lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§), saskaņā ar 2019.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.novembra 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 izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra
lēmumā Nr.459 “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”:
Papildināt lēmumu ar 30., 31., 32., 33.punktiem, izsakot tos šādā redakcijā:
“30. Piešķirt 80 EUR (astoņdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas [..] par izcīnīto 1.vietu
72.skolēnu sporta spēlēs 100 lauciņu dambretē.
31. Piešķirt 65 EUR (sešdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas [..] par izcīnīto 1.vietu
72.skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē.
32. Piešķirt 65 EUR (sešdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas [..] par izcīnīto 1.vietu
72.skolēnu sporta spēlēs 100 lauciņu dambretē.
33. Piešķirt 65 EUR (sešdesmit pieci euro) pēc nodokļu nomaksas [..] par izcīnīto 1.vietu
72.skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē.”
Lēmums Nr.485. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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Latvijas
Latvijas
Latvijas
Latvijas

26. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.464
„Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātu ierosinājumu,
saskaņā ar 2019.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
13.novembra 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:
Grozīt Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.464 „Par Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku
parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”, 1.5. apakšpunktu, izsakot sekojošā redakcijā:
”1.5. Par ieejas biļešu maksu „Zvejnieku parka” slidotavā par 1 konkrētu dienu:
1.5.1. Pieaugušajiem
EUR 0.99
1.5.2. Bērniem un skolēniem līdz 18 gadu vecumam maksa netiek piemērota“
Lēmums Nr.486.
27. §
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, Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītājas 2019.gada 10.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/312), 2019.gada 11.oktobra
iesniegumu (reģ. Nr.3.18/314), 2019.gada 7.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/359), 2019.gada
28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/333) ar lūgumu apvienot ēku un apsaimniekojamā teritorijas
pārziņa amata 0.5 slodzes ar kurinātāja amata 0.5 slodzēm Katlumājā Ainažu pārvaldē, izveidojot
pilnu slodzi ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis pie Ainažu pilsētas pārvaldes un
Salacgrīvas novada izglītības speciālistes Antras Paegles 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ
Nr.3.18/348), saskaņā ar 2019.gada 13.novembra 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 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” 2.6.
apakš sadaļas “Ainažu pilsētas pārvalde” izteikt jaunā redakcijā 4.ierakstu:
Nr.

4

Amats

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Koeficients

0,294

Slodzes

Amatalga

536 €

1

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

3.IIA

Piezīmes
Darba pienākumos
ietilpst kurinātāja
pienākumi Ainažu
pārvaldes katlumājā

2. Izslēgt no 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
šādas apakš sadaļas:
2.1.
“6.4. Teritorijas sakopšana Ainažos”
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2.2.
2.3.

“6.5. Katlumāja Ainažu pārvaldē”
“6.6. Katlumāja Valdemāra ielā 56.Ainažos”

3. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.3.apakšsadaļu “9.3. projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai””
papildināt ar 11.ierakstu šādā redakcijā:
Nr.

Amats

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

Psihologs Kr.Valdemāra
6.25 euro/h
39.III
Ainažu pamatskolā*
* Katra mācību gada sākumā stundas likme tiek pārskatīta atbilstoši projektā iesaistīto
pedagogu tarifikācijām.
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4.

Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus.

Lēmums Nr.487. Iesniegumi uz 5 lp. un amata apraksta projekts uz 2 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.427 “Par
finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva””
Izskatījusi biedrības VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008269884) valdes
priekšsēdētāja Alda Riekstiņa 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/707), pamatojoties
uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 11.novembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.novembra 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, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Rimants Jirgensons balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.427 “Par finansiālu atbalstu
biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” Pielikumu Nr.1 izteikt jaunā redakcijā saskaņā
ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” par grozījumiem 2019.gada
2.janvāra noslēgtajā līgumā Nr.3.25.3/1 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.488. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.421
“Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto
sacensību “Amber race swim run” organizēšanai”
Izskatījusi biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” valdes priekšsēdētāja
Kaspara Močāna 2019.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/696) ar lūgumu veikt grozījumus
biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto sacensību “Amber race swim run”
iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā tāmē, pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma
saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu
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Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 13.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 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:
1. Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.422 “Par finansiālu atbalstu
biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto sacensību “Amber race swim
run” organizēšanai” pielikumu Nr.1 izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” par
grozījumiem 2019.gada 18.februārī noslēgtajā līgumā Nr.3.25.3/61 par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.489. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.422
“Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību
“Salacgrīvas kauss burāšanā” organizēšanai”
Izskatījusi biedrības “Kuivižu Jahtklubs” valdes priekšsēdētāja Ojāra Jūlika 2019.gada
29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/693) ar lūgumu veikt grozījumus biedrības “Kuivižu
Jahtklubs” rīkoto sacensību “Salacgrīvas kauss burāšanā” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes
apstiprinātajā pasākuma tāmē, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un
izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu
atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada
11.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 13.novembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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:
1. Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.422 “Par finansiālu atbalstu
Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību “Salacgrīvas kauss burāšanā”
organizēšanai” pielikumu Nr. 1 izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par grozījumiem 2019.gada 21.februārī
noslēgtajā līgumā Nr. 3.25.3/66 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.490. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
31. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
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2019.gada 13.novembra 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-13 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-13 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.491. Pielikums uz 8 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam.

32.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evijas Keiseles 2019.gada 19.novembra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
Evijai Keiselei ikgadējo atvaļinājumu no 2019.gada 2.decembra līdz 8.decembrim (ieskaitot) –
vienu kalendāro nedēļu.
Lēmums Nr.492. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

33. §
Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu
sektorā ar projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060220
Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 14.11.2019. vēstuli Nr. 8-10.1/6403
par finansējuma piešķiršanu projekta pieteikumam Nr.2019-1-LV01-KA101-060220, 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:
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1. Piedalīties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora
projektā Nr. 2019-1-LV01-KA101-060220.
2. Saskaņā Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu projekta pieteikuma kopējās un
attiecināmās izmaksas EUR 2411,00.
3. Par projekta realizāciju un saturisko atskaišu sagatavošanu atbildīgā persona Liepupes
pamatskolas direktore Arta Rubeze.
4. Pilnvarot Liepupes pamatskolas direktori Artu Rubezi noslēgt līgumu ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru par projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060220 īstenošanu un parakstīt visu ar
projekta īstenošanu nepieciešamo dokumentāciju,
veikt ar šī projekta īstenošanu un
koordinēšanu nepieciešamās darbības.
5. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Andri Zundi, Liepupes pamatskolas
direktores prombūtnes laikā, parakstīt visu ar projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060220
īstenošanu nepieciešamo dokumentāciju un veikt ar šī projekta īstenošanu un koordinēšanu
nepieciešamās darbības.
Lēmums Nr.493. Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstule uz 2 lp. pievienota protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (21.11.2019.)

____________________________
Gunta Kristiņa-Tomsone (21.11.2019.)

Sēdes protokolētāja
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