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.16
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 18.decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.13.12.1-114 un 2019.gada
22.oktobra atzinumu par būves pārbaudi Nr.13.13-24
2. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas
novada domi
3. Par nolikuma “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās”” apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par izsolē nosolīto cenu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumā Nr.425 “Par apbūves
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā”
8. Par nekustamā īpašuma Tērces iela 4, Salacgrīvā, un nekustamā īpašuma daļas Viļņu iela 18,
Salacgrīvā, apbūves tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā
10. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2 un Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai
12. Par grozījumu 2018.gada 1.septembrī noslēgtajos zemes nomas līgumos Nr.8-2.1/58 un 82.1/59
13. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..]
14. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
15. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Transporta ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
17. Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā īstenošanu pa
daļām
18. Par zvejas rīku limitu sadali 2020.gadam

19. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai
20. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
21. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
22. Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
23. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
24. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
26. Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
27. Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
28. Par Salacgrīvas vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu 1.-4.klases audzēkņu ēdināšanas izdevumiem
29. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
30. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu saraksta
saskaņošanu
31. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un
amatalgu saraksta saskaņošanu
32. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr.321 „Par
nolikuma “Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”
apstiprināšanu”
34. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
35. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
36. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””
37. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
38. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2020.gadā no 27.jūlija līdz 3.augustam
39. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
40. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” un biedrības rīkoto sacensību “Salacgrīvas
novada čempionāts burāšanā” organizēšanai
41. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”
42. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
43. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei
44. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās un sociālās funkcijas
veikšanai
45. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” un biedrības rīkotam
pasākumam “Salacgrīvas Krasta mačs 2020”
47. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
48. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto sacensību
“Amber race swim run” organizēšanai
49. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015”
50. Par finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva”
51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”
53. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
54. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
55. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
56. Papildus darba kārtības jautājumi:
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56.1.Par Salacgrīvas novada nedalāmību
57. Par saistošo noteikumu Nr. B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
20.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada
pamata un speciālo budžetu””apstiprināšanu
58. Par saistošo noteikumu Nr.B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
apstiprināšanu
59. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste –
budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone –
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule
– Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada
domes Informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste, Ivo Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists,
Līga Zālīte – Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Ilze Ēltamma – Salacgrīvas
novada domes Sociālā dienesta vadītāja, Gunta Kristiņa-Tomsone – Salacgrīvas novada domes
personāla speciāliste
Nepiedalās- deputāti Sanita Šlekone (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Lija Jokste (aizņemta
darba pienākumu pildīšanā), Rimants Jirgensons (aizņemts darba pienākumu pildīšanā), Marita
Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 58 jautājumiem un 1
papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.13.12.1-114 un
2019.gada 22.oktobra atzinumu par būves pārbaudi Nr.13.13-24
1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Dome) saņemts [..] (turpmāk kopā – Iesniedzēji)
2019.gada 27.novembra apstrīdēšanas iesniegums (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), kas ir
saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2019.gada 2.decembrī (reģistrēts ar reģ.Nr.13.14.1.1/143),
kurā apstrīdēts Salacgrīvas novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2019.gada 24.oktobra lēmums
Nr. 13.12.1-114 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu
vai nojaukšanu” (turpmāk tekstā arī – Apstrīdētais lēmums) un vienlaicīgi iesniegumā norādīts, ka
Iesniedzēji nepiekrīt Būvvaldes 2019.gada 22.oktobra atzinumam Nr.13.13-24 par būves pārbaudi
(turpmāk tekstā – Apstrīdētais atzinums). Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu, tika konstatēts, ka:
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1.1. Apstrīdēšanas iesniegumā Iesniedzēji apstrīd Apstrīdēto lēmumu un norāda, ka nepiekrīt
Apstrīdētajam atzinumam, jo nepiekrīt minētajos dokumentos paustajam un līdz ar to nekustamā
īpašuma nodokļa paaugstinātas likmes piemērošanai. Vienlaikus Apstrīdēšanas iesniegumā
norādīts, ka Būvvalde ir veikusi nekustamā īpašuma apsekošanu bez Iesniedzēju vai viņu deleģētu
pārstāvju klātbūtnes un neatkarīga būvinženiera klātbūtnes.
1.2. 2019.gada 22.oktobrī Būvvalde ir apsekojusi nekustamo īpašumu [..] un apsekošanas un
vizuālās apskates rezultāti rezultātus ir apkopojusi Būvvaldes 2019.gada 22.oktobra atzinumā
Nr.13.13-24 par būves pārbaudi. 2019.gada 22.oktobrī notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu [..], šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu [..] un saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu [..], [..] atkārtota apsekošana, kurā piedalījās Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja galvenā arhitekte Ineta Cīrule, būvinspektors Artis Ukass, pieaicināti: Salacgrīvas novada domes
ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna, Salacgrīvas novada domes kārtībniece Ilona Apele,
Salacgrīvas novada domes kārtībniece Gunita Bisniece.
1.3. Nekustamā īpašuma kopīpašnieki tika rakstiski uzaicināti uz Nekustamā īpašuma
apsekošanu, bet neviens no viņiem neieradās. [..] Būvvalde nosūtīja 2019.gada 10.oktobra vēstuli
Nr. 13.15.1.1-77 “Par nekustamā īpašuma apsekošanu” 2019.gada 10.oktobrī ierakstītā pasta
sūtījumā (RR597215884LV) un [..], kas bija Nekustamā īpašuma kopīpašniece uz to brīdi,
Būvvalde nosūtīja 2019.gada 10.oktobra vēstuli Nr. 13.15.1.1-78 “Par nekustamā īpašuma
apsekošanu” 2019.gada 10.oktobrī ierakstītā pasta sūtījumā (RR597215867LV).
1.4. Saskaņā ar [..] zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], ietilpst dzīvokļa īpašums Nr.1 un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu [..], palīgēkām un zemes, un tā kopīpašnieki ir [..], p.k.
[..], un [..], p.k. [..].
1.5. Saskaņā ar [..] zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā īpašumā [..],
kadastra Nr.[..], ietilpst dzīvokļa īpašums Nr.2 un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu [..], palīgēkām un zemes, un tā īpašniece ir [..], p.k. [..].
1.6. Atkārtotās apsekošanas laikā tika veikta objekta vizuālā apskate un tika konstatēts, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..], šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu [..]
un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu [..] ir nonākušas tādā stāvoklī, ka tās ir vidi
degradējošas un bojā ainavu. To kopējais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma
9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas fasāde ir nodrupusi, krāsojums ilgstoši nav atjaunots un nolupis, logi ir aizsisti ar
aizsargvairogiem un dēļiem, vietām logu ailes tukšas, sienās un pamatos ir plaisas, teritorija ir
nekopta, aizaugusi ar garu zāli un krūmiem. Šķūnis un saimniecības ēka ir pussagruvušā stāvoklī.
Teritorijā atrodas bīstamas iebrukušas bedres. Ēkas ir ilgstoši neapdzīvotas un atrodas apdzīvotas
vietas [..] centrā. Ēkas ar kadastra apzīmējumiem [..] ir vērtējamas kā apkārtējo ainavu degradējoši
elementi. Teritorija nav nožogota un brīvi pieejama ikvienam. 2019.gada 22.oktobrī tika veikta
objekta foto fiksācija, fotofiksācijā ir fiksēts ēku un teritorijas stāvoklis uz apsekošanas brīdi.
1.7. Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.12 “Par
nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 5.punkts nosaka, ka lēmumu par būves
klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai lēmumu par
attiecīga statusa atcelšanu pieņem Salacgrīvas novada būvvalde.
1.8. Būvvalde, izskatījusi Būvvaldes 2019.gada 22.oktobra atzinumu Nr.13.13-24 par būves
pārbaudi, ir pieņēmusi 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr. 13.12.1-114 “Par pilnīgi vai daļēji
sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu”, ar kuru tika nolemts
atzīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu [..], šķūņa ēku ar kadastra apzīmējumu
[..], un saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu [..], par vidi degradējošām būvēm, to stāvoklis
neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas
drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumu Nr. 500 “Vispārīgo būvnoteikumi” 159.punktu, tika nolemts uzdot Nekustāmā īpašuma
kopīpašniekiem [..] sakārtot nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās būves un teritoriju, iesniedzot
Salacgrīvas novada būvvaldē līdz 2020.gada 30.martam aizpildītu paskaidrojuma rakstu ēkas
konservācijai vai nojaukšanai ar klāt pievienotiem nepieciešamajiem dokumentiem (un ēku
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tehniskās apsekošanas atzinumu) saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra
noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Ēku būvnoteikumi) 32., 33. vai 44.punktu, vai
būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas fasādes atjaunošanai ar klāt pievienotiem nepieciešamajiem
dokumentiem saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 36.punktu, Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā
9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Nekustāmā īpašuma kopīpašniekiem tika uzdots uzsākt
Nekustamā īpašuma sakārtošanas darbus atbilstoši Būvvaldē akceptētajai dokumentācijai līdz
2020.gada 30.maijam. Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem tika uzdots pabeigt Nekustamā īpašuma
sakārtošanas darbus atbilstoši Būvvaldē akceptētajai dokumentācijai līdz 2020.gada 31.decembrim.
1.9. Administratīvā procesa likuma 14.1 pants nosaka, ka iestāde pieņemot lēmumus, ievēro
objektivitāti un dod procesa dalībniekiem pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt
pierādījumus. Iesniedzēji tika uzaicināti uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra
Finanšu komitejas sēdi izteikt savu viedokli: Būvvalde nosūtīja [..] 2019.gada 4.decembra vēstuli
Nr.13.15.1.1-91 “Par iesnieguma izskatīšanu” ierakstītā pasta sūtījumā 2019.gada 4.decembrī
(RR579723704LV), Būvvalde nosūtīja [..] 2019.gada 4.decembra vēstuli Nr.13.15.1.1-92 “Par
iesnieguma izskatīšanu” ierakstītā pasta sūtījumā 2019.gada 4.decembrī (RR579723681LV),
Būvvalde nosūtīja [..] 2019.gada 4.decembra vēstuli Nr.13.15.1.1-93 “Par iesnieguma izskatīšanu”
ierakstītā pasta sūtījumā 2019.gada 4.decembrī (RR579723695LV). Iesniedzēju pilnvarotais
pārstāvis [..] Finanšu komitejas sēdē lūdza izskatīt jautājumu pēc būtības un paskaidroja, ka
nepiekrīt Apstrīdētajā lēmumā un Apstrīdētajā atzinumā paustajam un nekustamā īpašuma nodokļa
paaugstinātas likmes piemērošanai, kā arī atgādināja, ka Būvvalde ir veikusi nekustamā īpašuma
apsekošanu bez Iesniedzēju vai viņu pilnvarotu pārstāvju un būvinženiera klātbūtnes.
1.10. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgo būvnoteikumi”
(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 159.punkts nosaka, ka: “158. Būve ir jāsakārto, jāveic tās
konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja: 158.1. tās stāvoklis neatbilst
Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību,
mehānisko stiprību un stabilitāti; 158.2. būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais
stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām
(būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par
namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.” Vispārīgo būvnoteikumu 144.punkts nosaka, ka
būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati,
novērtē redzamos bojājumus un apskates rezultātus fiksē atzinumā. Apskates rezultāti var būt par
pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai apskatei.
1.11. Dome, izskatījusi Apstrīdēto lēmumu un Apstrīdēto atzinumu, konstatē, ka minētie
dokumenti ir sastādīti pareizi un atbilst normatīvo aktu prasībām, ir nosūtīti adresātiem ierakstītos
pasta sūtījumos un satur atsauces, ka tos var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža.
Apstrīdēšanas iesniegums ir iesniegts apstrīdēšanas termiņā.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta
otrās daļas 1.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Salacgrīvas
novada domes 2018.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr. 12 “Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā” 5.punktu, kā arī saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
2.1. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 24.oktobra lēmumu
Nr.13.12.1-114 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju
sakārtošanu vai nojaukšanu”.
2.2. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 22.oktobra atzinumu
Nr.13.13-24 par būves pārbaudi.
2.3.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.499. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada
22.oktobra Atzinuma Nr.13.13-24 kopija uz 8 lp. un 2019.gada 24.oktobra Lēmuma Nr.13.12.1-114
kopija uz 3 lp., iesnieguma kopija uz uz 8 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāts D.Melnalksnis.
2. §
Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu
ar Alojas novada domi
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada būvvalde sniedz būvvaldes pakalpojumus Alojas novada teritorijā kopš
2014.gada 1.augusta. 2019.gada 28.novembrī Alojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 420,
protokols Nr.23 3# “Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas –
būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas
novada domes Būvvaldei uz laiku no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” (turpmāk
– Alojas novada domes lēmums Nr.420).
Ņemot vērā Alojas novada domes lēmumu Nr.420, ar kuru ir nolemts slēgt līgumu ar
Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu
Alojas novada teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai
izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot
Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas
1.punktu, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanas izpildi.
2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz laiku no
2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim (saskaņā ar pielikumu).
3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas
funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Iekasēt Alojas novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Pašvaldības
nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā pārskaitīt Alojas
novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada beidzamo
ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu atšifrējumu pa
personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
5. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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6. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors Andris Zunde.
Lēmums Nr.500. Pielikums uz 3 lp. un Alojas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmuma
Nr.420 (protokols Nr.23 3#) noraksta kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par nolikuma “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā
un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības
īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.501. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.280 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 7.§), 2019.gada 8.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.24, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs
ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 8900,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti
euro), saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Muižas parks”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 1353, pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu EUR 8900,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu
ar [..].
2.
Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 1353, turpmākās izmantošanas nosacījumus:
2.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā) izmantojama
kā parks (mākslīgi veidota ainavas teritorija ar kultūvēsturisku un/vai estētisku un rekreatīvu
funkciju) pieļaujamā apbūve - gājēju un riteņbraucēju celiņi un to labiekārtojums (soliņi,
apgaismes ķermeņi utml.), kā arī atpūtas vietas (piemēram: “tējas namiņi” vai “lapenes” utml.),
kā arī pieļaujama apbūve “Muižas parks” saglabāšanai, uzturēšanai un veidošanai ar kopēju
arhitektonisko risinājumu apjomu, veidojot un atjaunojot kultūrvēsturisko objektu “Liepupes

1.
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muiža”, zemes lietošanas mērķa maiņa, apbūves gabalu veidošana un cita apbūve ir aizliegta.
Nekustamā īpašuma “Muižas parks” izmantošana kempinga, telšu vietu, pakalpojumu sniegšanas
izveidei nav pieļaujama (atļautie labiekārtojumi uz zemes vienības pieļaujami tikai, ja to atļauj
normatīvie akti, to saskaņojot noteiktajā kārtībā);
2.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) izmantojama
kā parks, pieļaujama tikai tādu būvju būvniecība, ko atļauj normatīvie akti un, kas veido kopēju
arhitektonisko risinājumu kultūrvēsturisko objektu “Liepupes muiža” un “Muižas parks”
ietvaros;
2.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.6660 009 0575 (0,3407 ha platībā) izmantojama
kā parks, pieļaujama tikai tādu būvju būvniecība, ko atļauj normatīvie akti un kas veido kopēju
arhitektonisko risinājumu kultūrvēsturisko objektu “Liepupes muiža” un “Muižas parks”
ietvaros.
3.
Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs lietojot nekustamo īpašumu
“Muižas parks”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, neievēro noteiktos nekustamā īpašuma
izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei attiecībā uz nekustamo īpašumu ir
atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā.
4.
Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.502. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2019.gada 8.oktobra izsoles protokola Nr.24 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.391 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu,
pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.12; 22.§), 2019.gada 12.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.31 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir
samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5412,00 (pieci tūkstoši četri simti
divpadsmit euro), saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces ielā
10, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0192 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
EUR 5412,00 (pieci tūkstoši četri simti divpadsmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Tērces ielā 10, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr.
6615 002 0192, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
3. Pirkuma līgumā iekļaut, ka gadījumā, ja pircējs lietojot nekustamo īpašumu neievēro
noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei
attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas
zemesgrāmatā.
4. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
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Lēmums Nr.503. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2019.gada 12.novembra izsoles protokola Nr.31 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par izsolē nosolīto cenu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.390 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu,
pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.12; 21.§), 2019.gada 12.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.30 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir
samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 1782,00 (viens tūkstotis septiņi simti
astoņdesmit divi euro), saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salas ielā 19,
Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0244, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR
1782,00 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit divi euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar
[..].
2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, īpašuma kadastra
Nr. 6615 004 0244, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
3. Pirkuma līgumā iekļaut, ka gadījumā, ja pircējs lietojot nekustamo īpašumu neievēro
noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei
attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas
zemesgrāmatā.
4. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.504. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas 2019.gada 12.novembra izsoles protokola Nr.30 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
7. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumā Nr.425
“Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmuma Nr.319 „Par apbūves
tiesību piešķiršanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 7.punktu,
2019.gada 25.septembrī notikušās apbūves tiesību izsoles zemes gabalam Vidzemes ielā 31,
Salacgrīvā, rezultātus un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.22, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
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Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus 2019.gada 23.oktobra lēmuma Nr.425 “Par apbūves tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”
4.1.punktā un izteikt to jaunā redakcijā:
“4. Apbūves tiesību līgumā noteikt, ka Apbūves tiesīgam:
4.1.līdz 2020.gada 1.maijam jāiesniedz Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības
ieceres iesniegums.”
Lēmums Nr.505.
8. §
Par nekustamā īpašuma Tērces iela 4, Salacgrīvā, un nekustamā īpašuma daļas Viļņu iela 18,
Salacgrīvā, apbūves tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
2019.gada 20.novembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.473 “Par apbūves
tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļām Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē
2019.gada 27.novembrī ar reģ. Nr.18.1.2/94) par plānotajiem objekta realizācijas termiņiem pilna
servisa degvielas uzpildes stacijas, sašķidrinātās dabas gāzes un saspiestās dabas gāzes stacijas
būvniecībai zemes gabalā Viļņu ielā 18 un Tērces ielā 4, un daļā Viļņu ielas Salacgrīvā.
2019.gada 26.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja atzinums (reģistrēts ar Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā ar
Nr.18.1.2/92) par apbūves tiesību gada maksas noteikšanu zemes gala daļai Viļņu ielā 18, zemes
vienības kadastra apz. 6615 004 0114 (1,2892 ha platībā) un Tērces iela 4, zemes vienības kadastra
apz. 6615 002 0024 (0,3208 ha platībā).
Uz zemes gabala Tērces ielā 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024, atrodas
reklāmas objekts un zeme zem objekta 5 kv.m platībā ir iznomāta līdz 2031.gada 30.aprīlim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.,
76., 77. un 78.punktu, 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli kā vienotam izsoles objektam:
1.1.
zemes gabalam Tērces ielā 4, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 002
0024 – 0,3208 ha platībā (platību precizējot pēc būvprojekta izstrādes),
1.2.
zemes gabala Viļņu ielā 18, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114,
daļai – 1,2892 ha platībā (platību precizējot pēc būvprojekta izstrādes), saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta būvniecībai.
3. Apbūves tiesību termiņš – 20 gadi no līguma noslēgšana dienas.
4. Noteikt apbūves tiesību izsoles sākumcenu 1. punktā minētiem zemes gabaliem ar kopējo
platību 1,61 ha vienam gadam – EUR 386,16 (trīs simti astoņdesmit seši euro un 16 centi).
5. Papildus izsolē nosolītajai apbūves tiesību gada maksai apbūves tiesīgais maksā pievienotās
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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6. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces iela 4,
Salacgrīvā, un nekustamā īpašuma daļas Viļņu iela 18, Salacgrīvā, apbūves tiesību izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7. Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
8. Apstiprināt publicējamo informāciju par apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.506. Pielikumi uz 13 lp., izziņas par apbūves tiesību nomas maksas noteikšanu uz 10
lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē
2019.gada 27.novembrī ar reģ. Nr.18.1.2/94) par plānotajiem objekta realizācijas termiņiem pilna
servisa degvielas uzpildes stacijas, sašķidrinātās dabas gāzes un saspiestās dabas gāzes stacijas
būvniecībai zemes gabalā Viļņu ielā 18 un Tērces ielā 4, un daļā Viļņu ielas Salacgrīvā.
2019.gada 20.novembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 473 “Par apbūves
tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļām Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”.
Lai tiktu nodrošināta piekļuve plānotai komercdarbībai Viļņu ielā 18 un Tērces ielā 4,
nepieciešama daļas no zemes gabala Viļņu iela (0,09 ha platībā), pielikums Nr.1.
Zemes gabals Viļņu iela, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 001 0069 ir noteikts kā
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr. 336.
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 26.novembrī Salacgrīvas novada
domē saņemto sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu (reģ. Nr. 18.1.2/92) par tirgus
nomas maksas noteikšanu zemes gabala daļai ar kadastra apz. 6615 001 0069 (0,09 ha platībā),
saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli zemes gabala daļai Viļņu iela, Salacgrīva, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6615 001 0069 (0,09 ha platībā), pielikums Nr.1.
2. Apstiprināt 1.punktā minētā zemes gabala izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – laukuma, ceļa būvniecība bez tiesībām būvēt
ēkas (būves) kā patstāvīgu īpašuma objektu.
4. Noteikt izsoles sākumcenu - nomas maksu vienam gadam – EUR 45,00.
5. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
6. Noteikt nomas līguma termiņu - 20 (divdesmit) gadi.
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 40,00 (četrdesmit
euro).
9. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.507. Pielikumi uz 9 lp. un izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 5 lp.
pievienoti protokolam.
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10. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2 un Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā
2019.gada 14.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģ.
Nr.3.16.2/740) ar lūgumu iznomāt zemes gabalus Liepupes pagastā Lāčauzas, Lāčauzas - 1,
Lāčauzas -2 un Lāčauzas – 3 - lauksaimnieciskai izmantošanai.
Zemes gabali Liepupes pagastā Lāčauzas, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0544, 2,2
ha platībā, Lāčauzas - 1, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0541, 2 ha platībā, Lāčauzas -2,
zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0542, 2 ha platībā un Lāčauzas – 3, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0543, 2,6825 ha platībā, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta
padomes lēmumu (protokols 13;48§) noteikti kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgi.
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 26.novembrī Salacgrīvas novada
domē saņemto sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu (reģ. Nr. 18.1.2/93) par tirgus
nomas maksas noteikšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2
un Lāčauzas – 3, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Rīkot zemes gabalu Liepupes pagastā Lāčauzas, zemes vienības kadastra apz. 6660 009
0544 2,2 ha platībā, Lāčauzas - 1, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0541 2 ha platībā,
Lāčauzas -2, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0542 2 ha platībā un Lāčauzas – 3,
zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0543 2,6825 ha platībā nomas tiesību izsoli.
Apstiprināt 1.punktā minēto zemes gabalu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – lauksaimnieciskai izmantošanai.
Noteikt, ka izsoles objekts sastāv no četriem zemes gabaliem Lāčauzas, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0544, 2,2 ha platībā, Lāčauzas - 1, zemes vienības kadastra apz.
6660 009 0541, 2 ha platībā, Lāčauzas -2, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0542, 2 ha
platībā un Lāčauzas – 3, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0543, 2,6825 ha (pielikums
Nr.2) un izsoles sākumcenu - nomas maksu vienam gadam – EUR 266,48.
Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
Noteikt nomas līguma termiņu - 6 (seši) gadi.
Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā
vērtētāja atlīdzības summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 160,00 (viens simts
sešdesmit euro).
Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.

Lēmums Nr.508. Pielikumi uz 12 lp., izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 4 lp. un
iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai
(ziņo D.Straubergs)
Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Jāņa Asara iela 1, kadastra Nr. 6605 002 0138,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6605 002 0138 (2403 kv.m platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000467217.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Ainažos, Jāņa Asara iela
1, kadastra Nr. 6605 002 0138.
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.509.
12. §
Par grozījumu 2018.gada 1.septembrī noslēgtajos zemes nomas līgumos
Nr.8-2.1/58 un 8-2.1/59
2018.gada 1.septembrī Salacgrīvas novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 82.1/58, ar kuru iznomāta zeme Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 0006 0094
(1550 kv.m platībā) sakņu dārza izmantošanai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0094 tika sadalīta, lai atsevišķā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0177 izdalītu faktiski apsaimniekoto sakņu dārza
teritoriju – 2343 kv.m., kā arī, lai no tās nodalītu pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošo meža
teritoriju (pielikums).
2018.gada 1.septembrī Salacgrīvas novada pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 82.1/59, ar kuru iznomāta zeme ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 0006 0093 (4740 kv.m
platībā) sakņu dārza izmantošanai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 tika sadalīta, lai atsevišķā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0179 izdalītu, kā arī zemes vienībā precizētu tajā esošā
sakņu dārza faktisko izmantoto teritoriju – 5250 kv.m (pielikums).
2019.gada 27.februārī ar Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr.7.18/31 “Par pašvaldībai
piekritīgo zemes gabalu sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Salacgrīvas pilsētā,
Salacgrīvas novadā” veiktas iepriekš minētās izmaiņas valsts zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmā.
Ņemot vērā veiktās izmaiņas valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā, reģistrētās
zemes vienības un to platības pēc sadalīšanas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus 2018.gada 1.septembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/58 un
līguma 1.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“ 1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piekritīgu zemes vienību
ar kadastra apz.6615 006 0177 (2343 kv.m platībā) Krišjāņa ielā 8, Salacgrīvā, turpmāk
tekstā – Zemes gabals.”
2. Veikt grozījumus 2018.gada 1.septembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/59 un
līguma 1.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“ 1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piekritīgu zemes vienību ar
kadastra apz.6615 006 0179 (5250 kv.m platībā) Krišjāņa ielā 8, Salacgrīvā, turpmāk tekstā
– Zemes gabals.”
3. Apstiprināt jaunas iznomātās zemes robežu shēmas, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.510. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas
2019.gada 27.februāra lēmums Nr.7.18/31 uz 2 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..]
Ņemot vērā Sociālā dienesta sniegto informāciju par esošos situāciju par pašvaldības
dzīvojamā fonda atbilstību Sociālā dienesta klientu vajadzībām, pamatojoties uz likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, saskaņā ar
2019.gada 9.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2019.gada 11.decembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim [..] ar kopējo platību 42,00 kv.m.
Lēmums Nr.511.
14. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 6.septembrī saņemts [..], personas kods [..], deklarētā
adrese: [..], iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/558) par dzīvojamās platības piešķiršanu [..].
2019.gada 3.decembrī Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/405 un iesaka sniegt
personai un viņas ģimenei palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot sociālo dzīvokli.
Persona reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā, kā ģimene, kas tiesīga saņemt pašvaldības
palīdzību pirmā kārtā sociālā dzīvokļa izīrēšanai ar kārtas Nr. 2.
Dzīvoklis [..] (42,00 m2) platībā ir brīvs, neizīrēts.
Ar 2019.gada 18.decembra domes lēmumu Nr.511 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu
dzīvoklim [..]”, dzīvoklim noteikts sociālo dzīvokļu statuss.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka persona
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālā
dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punkta 4.4. apakšpunkta nosacījumiem ir tiesīga
īrēt sociālo dzīvokli.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par
sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4. punkta 4.4. apakšpunktu, 2013.gada
25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres
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maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 9.decembra Sociālo un veselības
jautājumu komitejas, 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz sociālo dzīvokli [..] (42,0 m2) platībā.
Noteikt īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī.
Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Kontroli par lēmuma izpildi un dzīvokļa lietošanas kārtības ievērošanu, uzdot Sociālajam
dienestam.

Lēmums Nr.512. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 3.decembra Atzinums
Nr.1.17/405 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
2019.gada 5.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts sociālā uzņēmuma sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” (Reģ. Nr. 40203190033, juridiskā adrese: Slokas iela
33 - 14, Rīga, LV-1048) valdes priekšsēdētājas Daces Asnes iesniegumus (reģistrēts Salacgrīvas
novada domē ar reģ. Nr. 3.16.2/721) ar lūgumu izskatīt jautājumu par keramikas nodarbību telpu īri
un apmaksu pirmsskolas izglītības iestādē “VILNĪTIS”. Iesniegumā norādīts, ka lai nebūtu
jāpaaugstina vecāku līdzmaksājums par bērnu keramikas nodarbībām, tiek lūgts sociālo uzņēmumu
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” atbrīvot no nodarbību telpu īres maksas.
Dace Asne saņēmusi Izglītības Kvalitātes dienesta pedagoga privātprakses sertifikātu Nr. 19-263.
2019.gada 31.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts pirmsskolas izglītības iestādes
“Vilnītis” vadītājas D. Vilemsones iesniegums, kurā norādīts, ka 2018./2019. mācību gadā
pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vecāku sapulcēs tika izteikts ierosinājums dažādot iestādes
interešu izglītības piedāvājumu, piemēram, varētu notikt keramikas pulciņš. Izglītības iestādes
vadītājas iesniegumā norādīts, ka keramiķes Daces Asnes piedāvājums vadīt keramikas pulciņu
pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”, ir iespēja dažādot interešu izglītību bērniem no 3 gadu
vecumu. Izglītības iestādes vadītāja lūdz Salacgrīvas novada domei izskatīt iespēju atļaut sociālajam
uzņēmumam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts”, kuru pārstāv Dace Asne,
keramikas pulciņa vadīšanai izmantot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bez atlīdzības.
Ar Labklājības ministrijas 2019.gada 25.februāra atzinumu Nr. 51, sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Seno amatu rezervāts” (Reģ. Nr. 40203190033, juridiskā adrese: Slokas iela 33 - 14,
Rīga, LV-1048) piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.
Pašvaldības nekustamais Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615
001 0034, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” telpas, sastāv no bērnudārza ēkas
ar kadastra apz.6615 001 0034 un uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.827. Nekustamā īpašuma bilances atlikusī vērtība ir 536 078.87 euro.
Pašvaldības nekustamais īpašums Svētciemā, Dārza ielā 26, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā, kadastra Nr.6672 007 0104, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis”
Svētciema filiāles telpas, sastāv no zemes gabala 1,07 ha platībā, uz kura atrodas bērnudārza ēka ar
kopējo lietderīgo platību 1171,8 kv.m un uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1051. Nekustamā īpašuma bilances atlikusī vērtība ir 90004.90 euro
Pašvaldības nekustamais Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr.6672 005 0216, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” Korģenes filiāles
telpas, sastāv no pamatskolas ar kadastra apz.6672 005 0216 001 un šķūņa ar pagrabu, kadastra
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apz.6672 005 0216 002 un uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000247869. Nekustamā īpašuma bilances atlikusī vērtība ir 101155.65 euro.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 41.punkts paredz, ka pirmās
daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
vai sociālajam uzņēmumam.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” ir piešķirts sociālā uzņēmuma
statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības nekustamo īpašumu nodot
bezatlīdzības lietošanā biedrībai.
Ņemot vērā to, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” pašvaldības
nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā un
Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, telpas ir nepieciešams interešu
izglītības programmas “Tēlotājmāksla” (keramikas elementu izmantošana) nodarbību vadīšanai
bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem, telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar mērķi –
interešu izglītības programmas “Tēlotājmāksla” (keramikas elementu izmantošana) nodarbību
vadīšanai ir lietderīga un atbalstāma.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot pašvaldības nekustamo vai
kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem pašvaldības dome,
ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi un pamatojoties uz minēto lēmumu
par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu (vienošanos).
Iepriekš minētā likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka ja publiskas personas mantu nodod
bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:
bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;
nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un
termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā
noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.panta trešo, ceturto daļu un
piekto daļu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas atzinumu un 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” (Reģ.
Nr. 40203190033, juridiskā adrese: Slokas iela 33 - 14, Rīga, LV-1048) nedzīvojamās telpas:
1.1. pašvaldības nekustamā īpašumā Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, telpas Nr.
48 – 20,7 kv.m platībā;
1.2. pašvaldības nekustamā īpašumā Svētciemā, Dārza ielā 26, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā, telpas Nr. 14 – 49 kv.m platībā;
1.3. pašvaldības nekustamā īpašumā Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā, telpas Nr. 4 – 44 kv.m platībā,
turpmāk tekstā kopā saukts – Nekustamais īpašums.
2. Nekustamais īpašums tiek nodots sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts”
interešu izglītības programmas “Tēlotājmāksla” (keramikas elementu izmantošana) nodarbību
vadīšanai bērniem uz nodarbību vadīšanas laiku. Nekustamā īpašuma izmantošanas laiks tiek
noteikts līgumā paredzētajā kārtībā, saskaņojot telpu izmantošanas grafiku ar pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāju.
3. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu.
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4. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr ir spēkā sociālā
uzņēmuma statuss, bet ne ilgāku par 5 (pieciem) gadiem.
5. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” izmanto nodoto
Nekustamo īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas
novada domei rodas objektīva nepieciešamība īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var
atprasīt.
6. Ja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Seno amatu rezervāts” ar lēmumu tiek atņemts sociālā
uzņēmuma statuss, Nekustamais īpašums tiek atprasīts.
Lēmums Nr.513. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Transporta ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 38.panta otro daļu, kas nosaka, ka satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs
atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem, un saskaņā
ar 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzstādīt gājēju ceļa apzīmējumu Nr.931 un gājēju pāreju ceļa zīmes – Nr.536 un Nr.535
Gājēju pāreja Transporta 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.514. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
īstenošanu pa daļām
Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi nekustamā īpašuma [..], zemes
vienības kadastra apzīmējums [..], īpašnieku [..], turpmāk tekstā - Īpašnieki, iesniegumu, kas
03.07.2019. saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts ar Nr. 3.16/399
(turpmāk – Iesniegums), konstatē, ka Iesniegumā Īpašnieki lūdz Domi atļaut īstenot pa daļām
detālplānojumu “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, attiecībā uz nekustamajā
īpašumā [..], zemes vienības kadastra apzīmējums [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanu.
Detālplānojums “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ir apstiprināts ar
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 21.janvāra lēmumu Nr.63, prot. Nr.2; 24.§
“Par detālplānojuma “Lāņu ciems” Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijā apstiprināšanu” kā
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošie noteikumi Nr.D-1 (turpmāk –
Detālplānojums). Detālplānojums ir spēkā esošs un ir iekļauts Salacgrīvas novada domes 2009.gada
19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk – Teritorijas
plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānu”.
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Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā
īpašumā [..], kadastra apzīmējums [..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], (turpmāk
– Nekustamais īpašums) un Nekustamā īpašuma kopīpašnieki ir [..].
2011.gada 13.oktobra (stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī) likuma “Teritorijas attīstības
plānošanas likums” (turpmāk - Teritorijas attīstības plānošanas likums), kas stājās spēkā 2011.gada
1.decembrī, 31.panta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo
līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju, un kurā,
ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus, iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus u.c..
Līdz ar to šajā līgumā var noteikt tiesības detālplānojumu realizēt pa noteiktiem posmiem,
piemēram, par zemes vienību sadales secību.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44.5.punktā ir noteikts, ka detālplānojuma sastāvā
cita starpā ietilpst administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, izņemot gadījumu, ja
detālplānojumu izstrādā pašvaldība.
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 21.janvāra lēmumā Nr.63, prot.
Nr.2; 24.§ “Par detālplānojuma “Lāņu ciems” Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijā
apstiprināšanu” nav noteikta detālplānojuma īstenošanas kārtība, kas paredzētu detālplānojuma
īstenošanu kopumā vai pa daļām, jo normatīvajā regulējumā, kas bija spēkā uz Detālplānojuma
apstiprināšanas brīdi (2009.gada 21.janvāris) nebija ietverta šāda prasība.
2001.gada 25.oktobra likuma “Administratīvā procesa likums” (turpmāk - Administratīvā
procesa likums) 63.1 pantā ir noteikts, ka iestāde jebkurā administratīvā procesa stadijā var vienoties
ar procesa dalībniekiem par administratīvā līguma slēgšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā. Administratīvā līguma slēgšanu var ierosināt gan iestāde, gan privātpersona.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešā daļa nosaka, ka detālplānojumu
izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada
nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Iesniedzējs vēlas saņemt Domes atļauju īstenot Detālplānojumu pa daļām Nekustamā
īpašuma robežās un noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem par Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanu 7 (septiņās) zemes vienībās atbilstoši apstiprinātajai Detālplānojuma
grafiskajai daļai (1.pielikums).
Ņemot vērā iepriekšminēto, Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 28. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 63.1 panta un Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 44.5.punkta nosacījumiem, un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut detālplānojuma īstenošanu pa daļām nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], robežās
atbilstoši detālplānojumam “Lāņu ciems”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā un
Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu 7
(septiņās) zemes vienībās.
2. Slēgt administratīvo līgumu ar Īpašniekiem, par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads, īstenošanu un finansēšanu (2.pielikums).
Lēmums Nr.515. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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18. §
Par zvejas rīku limitu sadali 2020.gadam
G.Kristiņa-Tomsone lūdz precizēt sagatavoto lēmuma projektu, jo: 1) saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.613 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375
"Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos", kas
publicēti izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2019.gada 13.decembrī, Salacgrīvas novadam papildus
piešķirts viens apaļo jūrasgrunduļu murds un ir saņemts iesniegums no komerczvejnieka par šī
murda piešķiršanu; 2) 2019.gada 17.decembrī saņemts iesniegums no komerczvejniekiem par viena
reņģu stāvvada pieņemšanu un nodošanu savā starpā.
D.Straubergs ierosina atbalstīt iepriekš minētos grozījumus sagatavotajā lēmuma projektā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem 1) izsakot lēmuma projekta 1.punkta 1.1.apakšpunktu “Reņģu stāvvadi” šādā redakcijā:
1.1.
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reņģu stāvvadi:
Nosaukums

Skaits

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MISTRALS”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BAŅĶIS”
Individuālais komersants ”Kuivižkrasts”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šoneris”
LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
“SALMAR”

5
3
8
1
2
2

Kopā:
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2) izsakot lēmuma projekta 1.pinkta 1.8.apakšpunktu “Apaļo jūrasgrunduļu murdi” šādā redakcijā:
1.1. Apaļo jūrasgrunduļu murdi:
N.p.k Nosaukums
1. Individuālais komersants „J.A.N.K.I.”
2.

Skaits
1

Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA"

1

Kopā:

2

Pamatojoties uz 30.11.2009. Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā
2019.gada 27.novembra Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un
saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2020.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās
zvejas limitus sadalīt sekojoši:
1.1. Reņģu stāvvadi:
N.p.k Nosaukums
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
19

Skaits
5

2.
3.
4.
5.
6.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MISTRALS”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BAŅĶIS”
Individuālais komersants ”Kuivižkrasts”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šoneris”
LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
“SALMAR”

3
8
1
2
2

Kopā:
1.2.
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kopā:

1.3.
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Zivju murdi:
Nosaukums

Skaits

Individuālais komersants “Pārnesums”
Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība “REŅGA”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība “BENTOSS”
LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
“SALMAR”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība “ZĪTARI”
Individuālais komersants „Zāmi”
Individuālais komersants „Alnis Menniks”
Individuālais komersants „J.A.N.K.I.”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa
zvejnieka saimniecība “RHODEUS”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BAŅĶIS”
Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecība “BUTE”
Individuālais komersants ”Kuivižkrasts”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šoneris”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecība “SALACAS ZIVTIŅA”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”

Lucīšu murdi:
Nosaukums

1
1
1
1
1
1
3
2
3
1
2
2
2
1
3
1
26

Skaits

Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "REŅGA"
Salacgrīvas novada zvejnieku saimniecība “Popi”
Individuālais komersants “Lielurga”
LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
"SALMAR"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "ZĪTARI"
Individuālais komersants „Alnis Menniks”
Individuālais komersants ”Šļakatas”
Individuālais komersants „J.A.N.K.I.”
Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecība "BUTE"
Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecība „ABI PLUSS”
Individuālais komersants ”Kuivižkrasts”
Individuālais komersants „Zāmi”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA"
Individuālais komersants “Pārnesums”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”
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2
1
1
3
3
1
4
1
3
9
1
1
3
5
2
1

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kopā:

Individuālais komersants „ULDIS K”
Paulam Pīlāgam
Agrim Mieboltam
Evijai Arnicānei
Aldim Zilberam
Guntim Zaļkanam
Aleksandram Ādmīdiņam
Guntim Sakārnim
Jānim Jurkopam
Jānim Rudzītim
Imantam Dambim
Egonam Mednim

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53

1.4. Sīkzivju murds:
N.p.k Nosaukums
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Kopā:
1.5.
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zivju tīkli:
Nosaukums

Skaits
1
1

Skaits

Individuālais komersants “Pārnesums”
Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "REŅGA"
Liepupes pagasta Jāņa Brakovska zvejnieka saimniecība “Grīņi”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Larum”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS"
Salacgrīvas novada zvejnieku saimniecība “Popi”
Individuālais komersants “Lielurga”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šoneris”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Prikorio plus”
Individuālais komersants „Gobulauki”
LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
"SALMAR"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "ZĪTARI"
Individuālais komersants „Indāns”
Individuālais komersants „Zāmi”
Individuālais komersants „Alnis Menniks”
Individuālais komersants „Zaļā laiviņa”
Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku
saimniecība „Vējavas”
Individuālais komersants „Marsiks”
Individuālais komersants „ULDIS K”
Individuālais komersants ”Šļakatas”
Individuālais komersants „J.A.N.K.I.”
Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecība „ABI PLUSS”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa
zvejnieka saimniecība "RHODEUS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAŅĶIS"
Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecība "BUTE"
Individuālais komersants ”Kuivižkrasts”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
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9
8
3
4
3
3
3
3
5
8
1
10
4
3
10
7
5
8
7
6
5
10
6
5
7
12
6
5

zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA"
29. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”

5
171

Kopā:
1.6.
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kopā:

Reņģu tīkli:
Nosaukums

Skaits

Individuālais komersants “Pārnesums”
Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "REŅGA"
Liepupes pagasta Jāņa Brakovska zvejnieka saimniecība “Grīņi”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Larum”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS"
Salacgrīvas novada zvejnieku saimniecība “Popi”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "ZĪTARI"
Individuālais komersants „Zaļā laiviņa”
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA"
Individuālais komersants „Marsiks”
Individuālais komersants „ULDIS K”
Individuālais komersants ”Šļakatas”
Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecība „ABI PLUSS”
Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecība "BUTE"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”

1.7. Zivju āķi:
N.p.k Nosaukums

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
2
1
22

Skaits

LIMBAŽU RAJONA SALACGRĪVAS ZVEJNIEKA SAIMNIECĪBA
"SALMAR"
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
3. Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "ZĪTARI"
4. Individuālais komersants „Zaļā laiviņa”
5. Individuālais komersants „Marsiks”
6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”
7. Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS"
8. Individuālais komersants „ULDIS K”
9. Aldim Zilberam
10. Evijai Arnicānei
11. Egonam Mednim

1.

200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

Kopā:
1.8. Apaļo jūrasgrunduļu murdi:
N.p.k Nosaukums
1. Individuālais komersants „J.A.N.K.I.”
2.

Skaits
1

Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecība "SALACAS ZIVTIŅA"

Kopā:

1
2

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2020.gada 1.aprīlim. Pēc 2020.gada 1.aprīļa
„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida pieprasījuma
saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību.
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3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu.
4. Par 2013.gada 12.decembra, 2014.gada 15.maijā un 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas
– komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā
iegūto zvejas rīka vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar
nosolītās maksas apmēru.
Lēmums Nr.516.
19. §
Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27.,
71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā 2019.gada 27.novembra Zvejnieku un makšķernieku
konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Brīvos zvejas rīkus - 7 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 14 50 metru garos zivju tīklos
izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai līdz 2020.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes
ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām: [..]
Lēmums Nr.517.
20. §
Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2019.gada 2.decembra
protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (36 (trīsdesmit seši) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes
ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā) un 5 (pieci) reņģu tīkli, garāks par 50 m, bet
nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), ņemot vērā 2019.gada
11.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu.
Lēmums Nr.518. Pielikums uz 2 lp. un 2019.gada 2.decembra Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa
zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles protokola kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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21. §
Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.3-6/116 „Par inventarizācijas komisiju
izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem.
Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru parādu izvērtējumu,
konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 12228.19 (divpadsmit tūkstoši divi simti
divdesmit astoņi euro 19 centi) un pārmaksām par kopējo summu EUR 109.35 (viens simts deviņi
euro 35 centi) ir iestājies prasības noilgums. Saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums, par kopējo summu EUR 12228.19 (divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit
astoņi euro 19 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums, par kopējo summu EUR
109.35 (viens simts deviņi euro 35 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.519. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas Zālītes
2019.gada 3.oktobra iesniegumu Nr.97.2-18/57 (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada
4.oktobrī ar reģ.Nr.3.18/297) ar priekšlikumu veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes
2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.456 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem”, noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,
kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4;
30.§) nosacījumiem un ņemot vērā 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas ierosinājumu noteikt maksas pakalpojumu ar
pievienotās vērtības nodokli veselos euro, aprēķinātās izmaksas noapaļotas, lai pakalpojuma
saņēmēja maksa būtu veselos euro, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādu cenrādi Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem:
Nr.p.k.

Pakalpojums
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Maksa par
pakalpojumu bez
PVN (EUR)

Svinīga laulības reģistrācija
Salacgrīvas novada kultūras centra foajē
1.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku

40.50

1.2.

ar muzikālo pavadījumu

52.89

1.3.

ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu

69.42

Svinīga laulības reģistrācija Ainažu kultūras
nama baltajā zālē vai zaļajā zālē
2.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku

46.28

2.2.

ar muzikālo pavadījumu

58.68

2.3.

ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu

74.38

1.

2.

3.

Svinīga laulības reģistrācija
Liepupes pagasta pārvaldes mazajā zālē

3.1.

ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku

38.84

3.2.

ar muzikālo pavadījumu

41.32

3.3.

ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu

67.77

Svinīga laulības reģistrācija
Liepupes pagasta pārvaldes lielajā zālē
4.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku

53.72

4.2.

ar muzikālo pavadījumu

45.45

4.3.

ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu

82.64

Svinīga laulības reģistrācija ārpus nodaļas
telpām, ja personas par saviem līdzekļiem
nodrošina noformējumu, muzikālo pavadījumu,
amatpersonas nokļūšanu līdz laulību vietai un
atpakaļ.
Dzimšanas svinīga reģistrācija

34.71

4.

5.

6.
7.

Laulības jubilejas svinīga ceremonija (pēc
individuāla pieteikuma)

8.

Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības
izsniegšana vāciņos:

13.22
Izcenojumi tādi paši
kā Svinīga laulības
reģistrācija
attiecīgajās telpās

8.1. Laulības apliecības izsniegšana vāciņos

4.96

8.2. Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos,
reģistrējot dzimšanu, ja bērna pirmreizējā
dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas novadā

0,00

8.3. Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos,
reģistrējot dzimšanu, ja bērna pirmreizējā
dzīvesvieta nav deklarēta Salacgrīvas novadā vai
atkārtotas dzimšanas apliecības izsniegšana

4.96
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vāciņos

2. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekamas ar spēkā esošo likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
3. No lēmuma cenrāža 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. apakšpunktos minētām pakalpojumu maksām
atbrīvo, ja:
3.1. vismaz 1 laulājamā dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas novadā minimāli 1 gadu;
3.2.abas personas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kā arī ja abas personas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
4. Cenrāža 5.punktā norādītajai maksai tiek piemērota 50% atlaide, ja vismaz viena laulājamā
dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas novadā minimāli 1 (vienu) gadu.
5. Samaksa par pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit dienas) pirms svinīgās
reģistrācijas dienas, pie Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka, maksājot skaidrā naudā, ar
maksājumu karti vai iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā, izņemot cenrāža punktu
Nr. 8.3. – uzreiz pirms saņemšanas.
6. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī, izņemot laulību pieteicējus, kas iesnieguši
laulības pieteikumu Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 31.12.2019.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada
25.septembra lēmumu Nr.456 „Par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem” (protokols Nr.13; 62.§).
Lēmums Nr.520. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 17 lp. un iesniegums uz 4 lp.
pievienoti protokolam.
23. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.521. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

26

24. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.522. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
Sakarā ar lietotas automašīnas VW CADDY LIFE ar valsts numuru MH 225 iegādi,
pamatojoties uz transportlīdzekļa eksperimentāli noteikto degvielas patēriņa normu, saskaņā ar
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada
28.decembra lēmumā Nr.411 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā
autotransporta izmantošanu”:
1. Lēmuma 3.punktu papildināt ar sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
VW CADDY LIFE (Veco
ļaužu mītne Sprīdīši)

Stāvvieta
Salacgrīvas pagasts
“Mazsprīdīši”

Valsts Nr.
MH 225

2. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar
sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
VW CADDY LIFE

Valsts Nr.
MH 225

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

Autobenzīns E-95,
A-98
Ziemā
Vasarā
9.5

8.5

Lēmums Nr.523. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lp. un īpašumtiesību
apliecības kopija uz 1 lp. pievienotas protokolam.
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26. §
Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 14.11.2019. likumu “Grozījumi Izglītības likumā”, ar kuru papildināts
Izglītības likuma 59.pants ar 3.1 daļu, kas nosaka, ka pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas
izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs
(izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas1., 2., 3. un 4. klasē,
un to, ka viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā
apmērā, kā tos nodrošina valsts, un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas ar 2020.gada
1.janvāri:
1.1. Pirmsskolas audzēkņiem
1.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 3.74 dienā
1.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 4.26 dienā
1.1.3. pusdienas (01.09.-31.05.) 5-6 gadu veciem bērniem
EUR 2.09 dienā
1.1.4. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
EUR 7.85 dienā
1.1.5. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
EUR 8.93 dienā
1.2. Skolēniem
1.2.1. pusdienas 1.-4. klases audzēkņiem
EUR 2.43 dienā
1.2.2. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem
EUR 2.60 dienā

2. Apstiprināt vecāku maksu Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas
2020.gada 1.janvāri:
2.1. Pirmsskolas audzēkņiem
2.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem
2.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.)
2.1.3. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
2.2. Skolēniem
2.2.1. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem

pakalpojumam ar

3. Apstiprināt domes dotāciju Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas
2020. gada 1.janvāri:
3.1. Pirmsskolas audzēkņiem
3.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
3.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem
3.1.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem
(01.09.-31.05.)
3.1.4. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem
(01.06.-31.08.)
3.1.5. pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
3.1.6. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk

pakalpojumam ar
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EUR 2.00 dienā
EUR 2.00 dienā
EUR 4.25 dienā
EUR 1.42 dienā

EUR 1.74 dienā
EUR 2.26 dienā
EUR 4.26 dienā
EUR 2.26 dienā
EUR 2.09 dienā
EUR 3.60 dienā

3.1.7. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
3.2. Skolēniem
3.2.1. pusdienas 1.-4. klases audzēkņiem
3.2.2. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem

EUR 4.68 dienā
EUR 1.72 dienā
EUR 1.18 dienā

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra lēmumu Nr.322 „ Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas
audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.524.
27. §
Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 14.11.2019. likumu “Grozījumi Izglītības likumā”, ar kuru papildināts
Izglītības likuma 59.pants ar 3.1 daļu, kas nosaka, ka pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas
izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs
(izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas1., 2., 3. un 4. klasē,
un to, ka viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā
apmērā, kā tos nodrošina valsts, un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Liepupes pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas ar 2020. gada 1. janvāri:
1.1. Pirmsskolas audzēkņiem
6.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem
(01.09.-31.05.)
EUR 3.39 dienā
6.1.2. pusdienas 1-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.78 dienā
6.1.3. brokastis, pusdienas (01.09.-31.05.)
EUR 2.64 dienā
6.1.4. pusdienas, launags (01.09.-31.05.)
EUR 2.78 dienā
6.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem
(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk EUR 7.60 dienā
6.2. Skolēniem
6.2.1. pusdienas 1.-3. klases audzēkņiem
EUR 1.90 dienā
6.2.2. pusdienas 4.-9. klases audzēkņiem
EUR 2.41 dienā
6.2.3. brokastis
EUR 0.86 dienā
6.2.4. launags
EUR 1.00 dienā
2. Apstiprināt vecāku maksu Liepupes pamatskolas ēdināšanas pakalpojumam ar 2020. gada
1. janvāri:
2.1. Pirmsskolas audzēkņiem
2.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem
(01.09.-31.05.)
EUR 2.00 dienā
2.1.2. pusdienas 1-4 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.25 dienā
2.1.3. brokastis, pusdienas 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.90 dienā
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2.1.4. pusdienas, launags 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.90 dienā
2.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem
(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk EUR 4.25 dienā
2.2. Skolēniem
2.2.1. pusdienas 5.-9. klases audzēkņiem
EUR 1.42 dienā
2.2.2. brokastis
EUR 0.55 dienā
2.2.3. launags
EUR 0.55 dienā
3. Apstiprināt domes dotāciju Liepupes pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem ar 2020. gada
1. janvāri:
3.1. Pirmsskolas audzēkņiem
3.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem
(01.09.-31.05.)
EUR 1.39 dienā
3.1.2. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem
(01.09.-31.05.)
EUR 3.39 dienā
3.1.3. pusdienas 1-4 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 0.53 dienā
3.1.4. pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.78 dienā
3.1.5. brokastis, pusdienas 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 0.74 dienā
3.1.6. pusdienas, launags 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 0.88 dienā
3.1.7. brokastis, pusdienas 5-6 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 2.64 dienā
3.1.8. pusdienas, launags 5-6 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 2.78 dienā
3.1.9. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem
(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk EUR 3.35 dienā
3.2. Skolēniem
3.2.1. pusdienas 1.-3. klases audzēkņiem
EUR 1.19 dienā
3.2.2. pusdienas 4. klases audzēkņiem
EUR 1.70 dienā
3.2.3. pusdienas 5.-9. klases audzēkņiem
EUR 0.99 dienā
3.2.4. brokastis
EUR 0.31 dienā
3.2.5. launags
EUR 0.45 dienā
4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra lēmumu Nr.323 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.525.
28. §
Par Salacgrīvas vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu 1.-4.klases audzēkņu ēdināšanas izdevumiem
Pamatojoties uz 14.11.2019. likumu “Grozījumi Izglītības likumā”, ar kuru papildināts
Izglītības likuma 59.pants ar 3.1 daļu, kas nosaka, ka pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas
izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs
(izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas1., 2., 3. un 4. klasē,
un to, ka viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā
apmērā, kā tos nodrošina valsts, un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
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Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenu: pusdienas 1.-4. klases
audzēkņiem EUR 1.42 dienā.
2. Apstiprināt domes dotāciju Salacgrīvas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumam: pusdienas
1.-4. klases audzēkņiem EUR 0.71 dienā.
3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.526.
29. §
Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu
Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un
pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”, 14.11.2019. likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”, pielikumiem Nr.6, Nr.7, Nr.9,
saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR
580472, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra
līdz 31.augustam EUR 68136, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR
28936, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas
un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba
samaksai no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 20590, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
5. Piešķirt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba
samaksai no 2020.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 44312, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
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6. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.527. Pielikumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu
saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”, saskaņā ar
2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2020.gada
1.janvāri piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehniskā personāla štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.42 “Par pirmsskolas izglītības
iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.528. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu
un amatalgu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2019.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.191 “Par
Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora
pienākumu izpildītājas Anitas Lūses apstiprināto ar 2020.gada 1.janvāri piemērojamo
Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un
amatalgu sarakstu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.194 “Par Salacgrīvas novada
domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu saraksta
saskaņošanu”.
Lēmums Nr.529. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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32. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2019.gada 26.novembra
uzraudzības padomes protokolu (reģistrēts 2019.gada 4.decembrī reģ. Nr.3.11/1393), Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas 2019.gada 9.decembra uzraudzības padomes protokolu (reģistrēts
2019.gada 10.decembrī reģ. Nr.3.11/1421), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, saskaņā ar 2019.gada
11.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 123’120.99 euro (viens simts divdesmit trīs tūkstoši viens
simts divdesmit euro, 99 centi), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2020.gada
pamatbudžetam, atbilstoši Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2019.gada
26.novembra uzraudzības padomes protokolā fiksētajam Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas 2020.gada kopējam budžetam, norādītajam audzēkņu skaitam un 2020.gada sporta
skolas budžeta proporcijai:
Audzēkņu skaits izglītības
Limbažu novads
Salacgrīvas novads
iestādē uz 01.11.2019.
596
355
241
Fiksētā proporcija
59.56%
40.44%
2. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 1’998.53 euro (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit
astoņi euro, 53 centi), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas akreditācijas izdevumiem
atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam.
3. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas 2019.gada 26.novembra uzraudzības padomes protokolā fiksēto finansējumu,
Salacgrīvas novada pašvaldības finansējuma apjoms var tikt samazināts proporcionāli Limbažu
novada pašvaldības finansējuma samazinājuma apjomam.
Lēmums Nr.530. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 2019.gada
26.novembra sēdes protokola Nr.8 noraksta kopija uz 6 lp. un 2019.gada 9.decembra sēdes
protokola Nr.9 noraksta kopija uz 3 lp. pievienotas protokolam.
33. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr.321
„Par nolikuma “Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumā Nr.321 „Par nolikuma “Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” apstiprināšanu”:
1. Papildināt 1.pielikumu “Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” ar 6.2 un 6.3. punktiem sekojošā redakcijā:
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“6.2. Noteikt ka atskaites iesniedz ne retāk kā reizi pusgadā, pievienojot korektus izmaksu
apliecinošus dokumentus.
6.3. Biedrību iesniegumi par grozījumiem noslēgtajā līgumā netiek izskatīti komitejās, ja
biedrība pārkāpusi šī nolikuma vai līguma nosacījumus.”
2. Grozījumi piemērojami ar 2020.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.531.
34. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
A.Pavlovska 2019.gada 8.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/629), pamatojoties uz nolikuma „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts ar
17.09.2014. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4’335 euro (četri tūkstoši trīs simti
trīsdesmit pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot ar 17.09.2014.
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.532. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes
priekšsēdētāja M.Volksona 2019.gada 15.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/660), pamatojoties
uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit seši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
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ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.533. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””
Izskatījusi biedrības „Bibliokuģis “ Krišjānis Valdemārs”” (reģ. Nr.40008250092) valdes
loceklā Ginta Šīmaņa 2019.gada 21.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/669) un finanšu
pieprasījuma tāmi, 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 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” ar 500 euro (pieci simti euro), lai
apmaksātu autoratlīdzību Salacgrīvas novada literārā almanaha “Zutiņš” pirmā krājuma
sagatavošanu.
2. Biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” ir pienākums organizēt kultūras un sporta
pasākumus iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes
informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321
apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.534. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
37. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns.
Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166)
valdes priekšsēdētāja Zigmāra Danča 2019.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/673), un
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
9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 14510 euro (četrpadsmit
tūkstoši pieci simti desmit euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam.
3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos
finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos parakstīt lēmuma 4.punktā
minēto līgumu.
Lēmums Nr.535. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2020.gadā no 27.jūlija līdz 3.augustam
Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses
2019.gada 24.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/675), par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā
mūzikas fonda rīkotajam Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2020.gadā no 27.jūlija līdz
3.augustam, 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 9.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, 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. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2020.gadā no 27.jūlija līdz
3.augustam rīkoto Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit
tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla
fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.536. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
39. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas
I.Tiesneses 2019.gada 24.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/676), 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 9.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis
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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. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 500 euro (pieci simti euro) saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos
fotogrāfus, 2019.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.537. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
40. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” un biedrības rīkoto sacensību
“Salacgrīvas novada čempionāts burāšanā” organizēšanai
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra
Jūlika 2019.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/677), 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 9.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis,
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. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2 000 euro (divi tūkstoši euro) saskaņā ar šī
lēmuma pielikumu Nr.1
2. Atbalstīt biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkotās sacensības “Salacgrīvas novada čempionāts
burāšanā” ar 2’000 EUR (divi tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.2
3. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.538. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
41. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”
Izskatījusi biedrības „Cepļi – Moto” (reģ. Nr.40008276763) valdes priekšsēdētāja
G.Kopštāla 2019.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/683) par finansiālu atbalstu motokrosa
sacensībām „Ainažu Kauss -2020” un moto trases sagatavošanai motokrosa sacensībām,
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pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar
19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2020” finansiālu atbalstu 6060 euro (seši
tūkstoši sešdesmit euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Cepļi - Moto” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, informēt
domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada sportistu dalību tajās un
sasniegtajiem rezultātiem.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Cepļi - Moto” par finansējuma piešķiršanu un finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.539. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
42. §
Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes
priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2019.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/692), 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 9.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 610 euro (seši simti desmit euro) saskaņā
ar šī lēmuma pielikumu.
2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu
veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.540. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
43. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei
Izskatījusi Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes priestera Tomaša Dudzjuka 2019.gada
28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/697) un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
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Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzskatot Salacgrīvas Romas Katoļu baznīcu par nozīmīgu pilsētas ainavas sastāvdaļu, kas
pielīdzināma vietējas nozīmes kultūras piemineklim un ņemot vērā draudzes līdzšinējo
ieguldījumu pilsētvides uzturēšanā, piešķirt Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 1’500 euro
(viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas Romas Katoļu draudzi (reģ.Nr. 90000469938) par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.541. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
44. §
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
un sociālās funkcijas veikšanai
(debatēs piedalās D.Straubergs, J.Lipsbergs, A.Jankovska, K.Mauliņa; izsakās I.Ēltamma,
D.Lejniece, A.Kirhenšteine)
D.Straubergs ierosina lēmuma projekta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Par finansējuma
piešķiršanu papildus sociālās funkcijas veikšanai”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citi ierosinājumi, priekšlikumi nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
nosaukumu izsakot šādā redakcijā: “Par finansējuma piešķiršanu papildus sociālās funkcijas
veikšanai”.
Par finansējuma piešķiršanu papildus sociālās funkcijas veikšanai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes
priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2019.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/699),
pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, kā arī, ņemot vērā likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2019.gada
11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 11’882 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro) Salacgrīvas
novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas
dienās, vienlaicīgi veicot sociālo funkciju (sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības), tajā
skaitā pensionāru apsekošanu mājās, psihosociāla atbalsta nodrošināšanu, atbalstot
Salacgrīvas novada sociālo dienestu darbā ar šo klientu grupu.
2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.542. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.
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45. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes
priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2019.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.316.2/699),
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
9.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas, 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 4890 euro (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada
pensionāru biedrības aktivitāšu atbalstam saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 un 3840
euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) Salacgrīvas novada gadskārtējo novada
senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegto
pasākumu izdevumu tāmi, pielikums Nr.2
2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.
3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.543. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
46. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” un biedrības rīkotam
pasākumam “Salacgrīvas Krasta mačs 2020”
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes
priekšsēdētāja Jevgēnija Mihailovska 2019.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/700),
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
9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dāvis Melnalksnis
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 12’856 (divpadsmit tūkstoši astoņi
simti piecdesmit seši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1
2. Atbalstīt biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu “Salacgrīvas Krasta
mačs 2020” organizēšanu ar EUR 6’900 (seši tūkstoši deviņi simts euro) saskaņā ar šī
lēmuma pielikumu Nr.2
3. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
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ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.544. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam.
47. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes priekšsēdētājas
I.Baumanes 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/705) un finanšu pieprasījuma tāmi,
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
9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne
Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3110 euro (trīs tūkstoši viens simts desmit euro)
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus
iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas
nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321
apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.545. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
48. §
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 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/704) ar pievienoto plānotā
pasākuma “Amber race swim run” tāmi, pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, 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. Atbalstīt biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkotās sacensības “Amber
race swim run” ar 9’100 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro) saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
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2. Biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta –
atpūtas biedrība” (reģ.Nr. 40008209298) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.546. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
49. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015”
Izskatījusi biedrības „Salaca 2015” valdes priekšsēdētāja Imanta Dambja 2019.gada
31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/710), pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salaca 2015” ar 1’150 euro (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro)
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Salaca 2015” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salaca 2015” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.547. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
50. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva”
Izskatījusi biedrības VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008269884) valdes
priekšsēdētāja 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/708), 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 9.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” ar EUR 4575 (četri tūkstoši pieci simti
septiņdesmit pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
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17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.548. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
51. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr.40008144343) valdes
priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.
Nr.3.16.2/712), 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 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 3500 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro)
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.549. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
52. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība”
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes
priekšsēdētājas Andas Zvejnieces 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/713),
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
9.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 810 euro (astoņi simti desmit euro),
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
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17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.550. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
53. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes
priekšsēdētājas L.Tomsones 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/706), 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 9.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska,
Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 1700 euro (viens tūkstotis septiņi
simti euro), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.551. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
54. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
Izskatījusi biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” (reģ. Nr.40008171197) pārstāvja Jāņa
Branta 2019.gada 8.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/633), pamatojoties uz nolikuma „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 9.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība” ar 2000 euro (divi tūkstoši euro) no
Licencētās makšķerēšanas naudas saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
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Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.552. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
55. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līv§u Kultūras centrs” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” valdes priekšsēdētāja
Jāņa Ata Krūmiņa 2019.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/703) par finansiālu atbalstu
biedrības 2020.gadā rīkotajam pasākumam “Senās uguns nakts Liepupē” un 2019.gada 13.decembrī
iesniegto precizēto pasākuma izdevumu tāmi (reģ. Nr.3.16.2/796), 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 9.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 600 euro (seši simti euro) 2020.gadā
rīkotā pasākuma atbalstam, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Salacgrīvas novada biedrībai „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs”
(reģ.Nr. 40008093494) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.553. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
56.Papildus darba kārtības jautājumi:
56.1. §
Par Salacgrīvas novada nedalāmību
(ziņo D.Straubergs)
2019.gada 14.oktobrī vairākos masu informācijas līdzekļos bija parādījusies informācija, ka
Saulkrastu novada domes deputāti ir nosūtījuši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai vēstuli par reģionālo reformu ar aicinājumu veidot Saulkrastu novadu, kurā būtu
apvienots Saulkrastu novads, Sējas novads, Liepupes pagasts (no Salacgrīvas novada), kā arī
Skultes pagasts un Vidrižu pagasts (no Limbažu novada).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, tikai dome var lemt
par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 23.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 457 “Par
administratīvi teritoriālo reformu”, nolemjot atzīt Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobrī atbalstītā
likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” paredzēto Salacgrīvas novada
administratīvās teritorijas pievienošanu jaunai administratīvajai teritorijai ar jaunu administratīvo
centru – Limbažu novads (ar tās administratīvo centru Limbažu pilsēta), par nepamatotu,
Salacgrīvas novada iedzīvotāju interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības principiem
neatbilstošu.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra
Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt nostāju, ka Salacgrīvas novads saglabājams kā nedalīta, vienota Salacgrīvas novada
administratīvā teritorija, neatdalot atsevišķus pagastus.
2. Salacgrīvas novada dome administratīvi teritoriālās reformas ietvaros nav gatava izskatīt
jautājumu par Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, atdalot daļu
no savas teritorijas un to pievienojot blakus esošā novada teritorijai.
Lēmums Nr.554.
57. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
20.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-14 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
20.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2019.gada pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-14 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
1.

Lēmums Nr.555. Pielikums uz 8 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
58. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska)
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
Finanšu komitejas 2019.gada 13.novembra un 11.decembra atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada
budžetu” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.556. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 23 lp. pievienoti protokolam.
59. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” direktores
v.i. A.Lūses iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 4.decembrī, reģ.
Nr.3.18/372) un tam pievienotiem maksas pakalpojuma un neaizpildītās vienas gultas vietas
izmaksas aprēķiniem vienai dienai un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada
18.decembra lēmumu Nr.556 ”Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2020.gada budžetu” apstiprināšanu”, ņemot vērā 2019.gada 9.decembra Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un 2019.gada 11.decembra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu
mītne ,,Sprīdīši” EUR 22.45.
2. Noteikt Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” viena iemītnieka gultas
vietas izmaksu par laika posmu, kamēr sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošā
prombūtnē (t.i. ārstniecības iestādē ilgāk par 30 dienām), EUR 18.71 dienā par vienu brīvo
vietu.
3. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām
brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic
domes finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 18.71 dienā par vienu
brīvo vietu.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada
19. jūnija lēmumu Nr.251 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne
“Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu”.
5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.557. Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķini uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs
____________________________
Dagnis Straubergs (20.12.2019.)
____________________________
Sēdes protokolētāja
Inita Hartmane (20.12.2019.)
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