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LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2020.gada 22.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 15.00
Sēdi atklāj pulksten 15.00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
3. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Par
pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” precizēšanu
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”
5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.527 “Par
valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
7. Par apstrīdēto Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada
22.jūlija lēmumu Nr. 18.5/29
8. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Ābeļdārzs, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
9. Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu
10. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā
1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
12. Par apbūvēta zemes gabala Muižas iela 4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
13. Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Avenes un Rīgas ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas
pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
17. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Mazpurvi 2, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
18. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Kamēlijas, Salacgrīva pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
19. Par apbūvēta zeme gabala daļas Valmieras ielā 15, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
20. Par 2019.gada 22.jūlijā noslēgtā īres līgums Nr.8.2.6/14 pagarināšanu
21. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu
22. Par projekta „Vecās bākas placis” iesniegšanu
23. Par kredīta ņemšanu projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana
tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošanai
24. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Vidzemes ielā 57, Salacgrīvā
25. Par saistošo noteikumu Nr. B–15 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
26. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 ”Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā”
27. Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas
audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2020.gada
6.aprīļa līdz 27.aprīlim
28. Par finansiālu atbalstu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas bijušās audzēknes
Asnātes Kalniņas dalībai mācību treniņu nometnē
29. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
30. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
18.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada
budžetu”” apstiprināšanu
31. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu saraksta
saskaņošanu
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr. 272 “Par
Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumā Nr.405 “Par
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
34. Papildus darba kārtības jautājumi:
34.1. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
Sēdi vada - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē - personāla speciāliste Gunta Kristiņa-Tomsone
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ilze Bendrāte – Finanšu nodaļas
vadītāja, Ināra Lazdiņa – ekonomiste - budžeta plānotāja, Ilona Jēkabsone- Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa-Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Guna Paegle – zemes lietu
speciāliste, Digna Būmane – pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste, Antra Paegle – izglītības
speciāliste, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis.
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Nepiedalās- deputāti Jānis Lipsbergs (darba nespēja dēļ), Kristīne Mauliņa (aizņemta darba
pienākumu pildīšanā), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā).
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 33 jautājumiem un 1
papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.
1. §
Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 23.oktobra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.16 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas
novadā” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta
otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
(turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma saņemšanai.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 11.novembrī saņēmusi ministrijas vēstuli
Nr. 1-18/10489 “Par saistošajiem noteikumiem” (turpmāk tekstā- atzinums), kurā izteikti šādi
iebildumi:
1) Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 3.punktu. Lūdzam konkrēti norādīt, vai saistošie
noteikumi attiecas uz visiem Salacgrīvas novadā esošajiem ciemiem, jo pašreizējā saistošo
noteikumu 3.punkta un 29.punkta redakcija var radīt neskaidrības iedzīvotājiem. Ierosinām
svītrot vārdus “aglomerācijas robežās” un norādīt ciemus, uz kuriem neattiecas saistošo
noteikumu prasības, vai tieši otrādi – attiecas prasības;
2) Lūdzam redakcionāli precizēt saistošo noteikumu 5.punktu, saskaņojot punkta ievaddaļu ar
5.1. apakšpunkta un 5.2.apakšpunkta sākumdaļu. Ierosinām saistošo noteikumu 5.1.
apakšpunktu un 5.2. apakšpunktu izdalīt kā atsevišķus saistošo noteikumu punktus, lai
veicinātu vieglāku saistošo noteikumu teksta uztveri;
3) Saistošo noteikumu 8. punkta B rādītāja aprakstā ir ietverta atsauce uz Salacgrīvas novada
domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada
pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.9) noteiktajām ūdens patēriņa normām
komercuzskaitei, taču minētajos noteikumos nav noteikta ūdens patēriņa norma gadījumiem,
ja tiek izmantots lokālais ūdens ieguves avots un decentralizētā kanalizācijas sistēma. Līdz ar
to Salacgrīvas novada domei nepieciešams noteikt ūdens patēriņa normas nekustamajos
īpašumos ar lokālo ūdens ieguvi un decentralizēto kanalizācijas sistēmu, papildinot ar šo
normu saistošos noteikumus Nr.8, vai arī noteikt attiecīgo ūdens patēriņa normu šajos
saistošajos noteikumos. Nosakot ūdens patēriņa (vai novadāmo notekūdeņu apjoma) normu
īpašumiem ar lokālo ūdensapgādi, lūdzam noteikt ar reālo ūdens lietošanas apjomu samērīgu
normu, lai izvairītos no situācijas, ka pārmērīgi augstas ūdens patēriņa normas dēļ aprēķinu
rezultātā tiek noteikta daudz biežāka decentralizētas kanalizācijas sistēmas notekūdeņu
izvešana, nekā tas būtu nepieciešams praksē, un neradītu nesamērīgu finansiālo slogu
iedzīvotājiem;
4) Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 10.4. apakšpunktu. Ministru kabineta 2017. gada 27.
jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) 4.3. apakšpunktā
noteikts, ka tikai rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī, ir nepieciešams
reizi gadā veikt tehnisko apkopi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 19.punktu tikai
rūpnieciski izgatavoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
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un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī, īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas
ražotāja tehniskās dokumentācijas, jānodrošina, ka līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstošs
komersants apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un
norādījumus tās ekspluatācijai. Atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas
likuma 9. panta sestās daļas 1. punktam gadījumā, ja konstatē pretrunu starp dažādu juridiska
spēka tiesību normām, piemēro Ministru kabineta noteikumus vai likumu, jo tiem ir augstāks
juridisks spēks nekā pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to pašvaldība nevar uzlikt
kā obligātu prasību septiķa īpašniekam iegūt atbilstoša komersanta slēdzienu par septiķa
atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām. Tāpat lūdzam izvērtēt 10.punktā un tā
apakšpunktos noteiktās prasības septiķiem, jo pēc esošās redakcijas nav saprotams, kāds ir
minimālais izvešanas biežums septiķim, ja tas neatbilst kādam no 10.1., 10.2., 10.3 un 10.4.
apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem;
5) Lūdzam papildināt 15.4.apakšpunktu aiz vārdiem “rakstveida līgumu” ar vārdu “ar”;
6) Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 31.5. apakšpunktu. Saskaņā ar likuma “Par
grāmatvedību” 7. pantā un tā apakšpunktos noteikto, asenizatoram (pakalpojuma sniedzējam,
kas ir komersants) ir jānodrošina precīzi noformēta attaisnojuma dokumenta izsniegšana
pakalpojuma saņēmējam. Tāpēc lūdzam 31.5. apakšpunktā iekļaut informāciju, ka asenizatora
izsniegtajā darījuma dokumentā jānorāda arī darījuma (pakalpojuma) summa, kā to nosaka
likuma “Par grāmatvedību” 7. panta 10. punkts;
7) Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 34.punktu. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
16. panta pirmās daļas otro teikumu, naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienībās. Piemēroto naudas soda summu euro un naudas soda
vienības norāda lēmumā par soda piemērošanu. Ņemot vērā 2019. gada 24. oktobra Tieslietu
ministrijas vēstulē Nr.1-17/3894 norādīto par pašvaldību saistošo noteikumu saskaņošanu ar
Administratīvās atbildības likuma normām, lūdzam vārdu “izteikt” aizstāt ar vārdu
“piemērot” un svītrot vārdu “uzlikt”, un soda apmēru izteikt naudas soda vienībās.
Vienlaikus ministrijas atzinumā ierosināts saistošo noteikumu 7.punktā svītrot vārdus
“pašvaldības teritorijā esošām Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam piederošām”, jo asenizators var noslēgt līgumu par savākto notekūdeņu un nosēdumu
nodošanu arī ar citas (blakus) administratīvās teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu
pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju, un, sniedzot decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus, izvērtēt, kura speciāli izveidotā notekūdeņu pieņemšanas vieta, ar kuru
asenizatoram ir noslēgts līgums, ģeogrāfiski atrodas tuvāk, neatkarīgi no administratīvā
iedalījuma.
Papildus iepriekš minētajam Salacgrīvas novada dome konstatē, ka saistošo noteikumu
Noslēguma jautājumi papildināmi ar punktu, kas nosaka, ka tiek atzīti par spēku zaudējušiem
Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.jūlija saistošie noteikumi Nr. 9 “Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”. Kā
arī, ņemot vērā to, ka Administratīvās atbildības likums stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā, saistošo
noteikumu Noslēguma jautājumi papildināmi ar punktu, kas nosaka ka nosacījumi par
administratīvās atbildības piemērošanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos iebildumus un secina, ka
precizēs saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā
norādītajam un ierosinājumā noteiktajam, kā arī papildinās saistošo noteikumu Noslēguma
jautājumus ar diviem punktiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 11.novemba vēstuli Nr. 1-18/10489 “Par saistošajiem noteikumiem”, likuma ⹂Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
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apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, kā arī saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un
Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna
Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija
Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumu Nr.418 “Par saistošo
noteikumu Nr.16 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.3 Pielikums uz 7 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 11.novembra vēstule Nr.1-18/ 10489 uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un
piekto daļu, saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.4 Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 “Par
pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” precizēšanu
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 23.oktobra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.15 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi),
kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma saņemšanai.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 8.novembrī saņēmusi ministrijas 2019.gada
7.novembra vēstuli Nr. 1-18/10435 “Par saistošajiem noteikumiem” (turpmāk tekstā- atzinums),
kurā izteikti šādi iebildumi:
8) saistošo noteikumu 2.punkts nosaka, ka saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir
personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā. Lūdzam pārskatīt un attiecīgi precizēt saistošos noteikumus
(5.punkta ievaddaļa, 8.1.apakšpunkts, 10., 13., 20., 24., 29. un 30.punkts);
9) ierosinām saistošo noteikumu 10.punkta ievaddaļā vārdu “mācās” aizstāt ar vārdu “apmeklē”;
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10) nav pieļaujama situācija, kad pie vienādiem apstākļiem vienai personai tiek piešķirts pabalsts
divas reizes gadā, savukārt otrai tikai vienu reizi. Lūdzam svītrot vai attiecīgi precizēt
(nosakot konkrētus kritērijus pabalsta piešķiršanai divas reizes gadā) saistošo noteikumu
15.punktu un 20.punkta otro teikumu, jo to regulējums rada subjektīvas un nevienlīdzīgas
attieksmes un pabalstu saņēmēju diskriminācijas risku;
11) ja konkrētā informācija (dokumenti) ir pašvaldības rīcībā, pašvaldībai nav pamata uzlikt par
pienākumu personām, kas vēlas saņemt minēto palīdzību, iesniegt pašvaldībai šo informāciju
(piemēram, dzimšanas apliecības kopiju). Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt saistošo
noteikumu 33.punktu;
12) 5. lūdzam precizēt saistošo noteikumu 43.punktu atbilstoši Administratīvā procesa likuma
64.panta pirmajā daļā noteiktajam.
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas
atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos iebildumus un secina, ka
precizēs saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., un 5.punktā
norādītajam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 7.novembra vēstuli Nr. 1-18/10435 “Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas atzinumu un 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis,
Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.15
“Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2019.gada 7.novembra atzinumā Nr. 1-18/10435 “Par saistošajiem
noteikumiem” norādītajam:
1.1. Saistošo noteikumu 2., 5., 8.1., 13. un 20.punktā vārdu “pastāvīgi” aizstāt ar vārdu
“faktiski”
1.2. Saistošo noteikumu 10.punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:
“10. Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts Salacgrīvas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām un faktiski dzīvojošām daudzbērnu
ģimenēm, kuru bērni apmeklē Salacgrīvas novada izglītības iestādēs:”.
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu un mainīt turpmāko saistošo noteikumu
numerāciju.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 20.punkta otro teikumu.
1.5. Saistošo noteikumu 24.punktu izteikt šādā redakcijā:
“24. Sociālais dienests piešķir pabalstu pārtikas iegādei asins donoriem, tuberkulozes
slimniekiem, (uzrādot tuberkulozes un plaušu slimību ārsta izsniegto izziņu), ilgstošiem
bezdarbniekiem un ģimenēm, kurās nav apmierinātas pamatvajadzības, kuru deklarētā un faktiskā
dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.”
1.6. Saistošo noteikumu 29.punktā svītrot vārdu “pamata”.
1.7. Saistošo noteikumu 30.punktā vārdu “pamata” aizstāt ar vārdu “deklarētā”.
1.8. Saistošo noteikumu 33.punktā svītros vārdus “kā arī bērna dzimšanas apliecības
kopiju”.
1.9. Saistošo noteikumu 43.punktā skaitli un vārdus “30 (trīsdesmit) darba dienu” aizstāt
ar vārdiem “viena mēneša”.
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2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās
daļas noteiktajā kārtībā.
3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā.
Lēmums Nr.5 Pielikums uz 3 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019.gada 7.novembra vēstule Nr.1-18/ 10435 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”
2020.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta
noteikumos Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
un termiņiem”, kas, cita starpā, paredz, ka pašvaldības institūcija ne vēlāk kā trešajā dienā pēc
vietējās pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās vai izziņas sagatavošanas dienas lēmumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai
izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūta Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai (turpmāk arī – VVDZ), izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto VVDZ, izmantojot
īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā
kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz
2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2.1 punktu, 5.punktu, Salacgrīvas
novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 193 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes
2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu”, 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010.gada
20.oktobra lēmumā Nr.573 “Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Pilnvarot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu ne vēlāk kā trešajā dienā pēc vietējās
pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās vai izziņas sagatavošanas dienas lēmumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības,
vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīt Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietot Valsts vienotajā datorizētajā
zemesgrāmatā, izmantojot tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informēt par to pārdevēju
un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs.”.
2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.2. pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists;”.
Lēmums Nr.6.
5. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.527 “Par
valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035
„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmas” un Kultūras ministrijas 2019.gada 20.decembrī apstiprināto Valsts budžeta dotācijas
sadalījumu 2020.gadam pašvaldību un privāto dibinātāju izglītības iestāžu profesionālās ievirzes
mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
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apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada
18.decembra lēmumā Nr.527 “Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali
pašvaldības izglītības iestādēm” (turpmāk – Lēmums):
1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5.Piešķirt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba
samaksai no 2020.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 41881, saskaņā ar interešu izglītības
programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales
komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.5.”
2. Apstiprināt Lēmuma pielikumu Nr.5 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
3. Šis lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.7 Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR10 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone un Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes
2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.419 apstiprinātajā Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Papildināt nolikumu ar 2.9. punktu šādā redakcijā:
“2.9. Atbilstoši budžetā ieplānotajiem līdzekļiem, tiek veikta pedagoģiskā personāla
(darbinieka) veselības apdrošināšana, ņemot vērā, ka veselības apdrošināšanas polises cena
nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra.
Ja apdrošināšanas polises cena pārsniedz minēto apmēru, darbinieks sedz cenas starpību.”
2. No 3.12. punkta teksta svītrot skaitli un vārdus “29.Pedagoģijas darbības atbalsts”.
3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.8.
7. §
Par apstrīdēto Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada
22.jūlija lēmumu Nr. 18.5/29
(ziņo G.Paegle)
1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] (dzīvesvietas adrese: [..]) pilnvarotā pārstāvja
[..] (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) 2019.gada 20.decembra iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas
novada domē 2019.gada 20.decebrī ar reģistra Nr.3.12/1476) (turpmāk tekstā – Apstrīdēšanas
iesniegums) par Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
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nodaļas 2019.gada 22.jūlija lēmuma Nr.18.5/29 “Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, [..]
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu” apstrīdēšanu, un konstatēja:
1.1. Nekustamais īpašums Salacgrīvas novadā, [..] (kadastra Nr. [..]) (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums) ir kopīpašums, kura domājamās daļas, saskaņā ar ierakstu Liepupes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626, pieder [..] un SIA Dzīvokļu īpašumi.
1.2. 2019.gada 18.jūlijā Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā tika
saņemts Nekustamā īpašuma 1/10 daļas kopīpašnieces [..] 2019.gada 17.jūlija iesniegums par
Nekustamā īpašuma sadalīšanu, ar lūgumu Salacgrīvas novada domi no Nekustamā īpašumā kā
atsevišķu īpašumu nodalīt zemes gabalu 1.3 ha platībā ar kadastra numuru: [..], uz kura atrodas
trīs jaunbūves: jaunbūve - dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..], jaunbūve ar kadastra
apzīmējumu [..] un jaunbūve ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirot nosaukumu [..] Salacgrīvas
novads. Iesniegumā izteiktais lūgums pamatots ar 2002.gada 16.decembrī starp kopīpašniekiem
noslēgto līgumu par Nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu un 2007.gada 14.augusta
vienošanos par Nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, kuros, cita starpā, atrunātas un
zemesgrāmatā ierakstītas kopīpašnieku tiesības nodalīt katra lietošanā nodoto nekustamā īpašuma
daļu atsevišķā īpašumā ar atsevišķu adresi.
1.3. 2019.gada 22.jūlijā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļa pieņēma lēmumu Nr.18.5/29 “Par nekustamā īpašuma Salacgrīvas
novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu” (turpmāk tekstā
– Apstrīdētais lēmums), ar kuru nolemts no Nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu [..], izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un piešķirt īpašumam
nosaukumu [..], Salacgrīvas novads. Iepriekš minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz
2007.gada 14.augusta vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, un saskaņā ar likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā
iesniegumam pievienotajā 2002.gada 16.decembra līgumā par Nekustamā īpašuma kopīgu
izmantošanu un 2007.gada 14.augusta vienošanās par Nekustamā īpašuma lietošanas kārtību,
iekļautos nosacījumus. Apstrīdētais lēmums nosūtīts Nekustamā īpašuma kopīpašniecei [..]
2019.gada 22. jūlijā.
1.4. Lai varētu tikt uzsākta Apstrīdētajā lēmumā paredzēto tiesību realizēšana, saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 32.1 pantā noteikto kārtību, nekustamā īpašuma
veidošanu un tā sastāva grozīšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma
objektiem ir jāierosina zemesgrāmatu nodaļā, ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā.
1.5. Pamatojoties uz Iesniedzēja 2019.gada 21.novembrī Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā iesniegto iesniegumu, Iesniedzējam 2019.gada 21.novembrī
elektroniskā veidā tika nosūtīts Apstrīdētais iesniegums.
1.6. 2019.gada 20.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemts Iesniedzēja 2019.gada
20.decembra iesniegums par Salacgrīvas novad domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 22.jūlija lēmuma Nr.18.5/29 “Par nekustamā īpašuma
Salacgrīvas novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu”
apstrīdēšanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta otro daļu, privātpersona, kuras tiesības
vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā procesā
nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, var šo administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no
dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 28.panta
pirmo daļu par trešo personu administratīvajā procesā var būt privātpersona, kuras tiesības vai
tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot vai kuru var skart tiesas
spriedums lietā. Iesniedzējs ir Nekustamā īpašuma kopīpašnieks. Apstrīdēšanas iesniegums
Salacgrīvas novada domē saņemts 2019.gada 20.decembrī, ievērojot Administratīvā procesa
likumā noteikto apstrīdēšanas termiņu.
Apstrīdēšanas iesniegumā Iesniedzējs lūdz atcelt 2019.gada 22.jūlija Salacgrīvas novada
domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr.18.5/29 “Par
nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķu noteikšanu”. Iesniedzējs norāda, ka [..] uz īpašuma tiesības pamata pieder 7/20 domājamās
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daļas no nekustamā īpašuma [..], Salacgrīvas novadā, kadastra numurs 6660 001 0074. Īpašuma
tiesības uz atlikušajām 13/20 domājām daļām no nekustamā īpašuma ir nostiprinātas [..] un SIA
“Dzīvokļu īpašumi”. Kā pamatojumu Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 22.jūlija lēmuma Nr.18.5/29 “Par nekustamā
īpašuma Salacgrīvas novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu” apstrīdēšanai, Iesniedzējs norāda Civillikuma 1068.pantu, kas nosaka, ka rīkoties ar
kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu
kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā,
bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.
Iesniedzējs Apstrīdēšanas iesniegumā norāda, ka saskaņā iepriekš minēto tiesību normu jebkādām
[..] darbībām ar kopīpašumu, tai skaitā nekustamā īpašuma sadalīšanu, bija nepieciešams saņemt
visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku piekrišanu. [..] nav ne informējusi [..] par nodomu sadalīt
kopīpašumu, kas atrodas [..], Salacgrīvas novadā, kadastra numurs [..], ne arī lūgusi viņam dot
savu piekrišanu minētajām kopīpašnieces darbībām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniedzēja
ieskatā bez visu kopīpašnieku piekrišanas Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa nebija tiesīga pieņemt Apstrīdēto lēmumu.
1.7. Salacgrīvas novada dome konstatē, ka saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas
Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.626 II daļas 2.iedaļas 2.2., 8.2. 11.2., 13.1.
punktos ir reģistrēta no 2002.gada 16.decembra Līguma par nekustamā īpašuma kopīgu
izmantošanu (turpmāk arī – Līgums) un 2007.gada 14.augusta Vienošanās par nekustamā īpašuma
lietošanas kārtību (grozījumi 2002.gada 16.decembra Līgumā par nekustamā īpašuma kopīgu
izmantošanu) (turpmāk arī – Vienošanās) izrietošā kopīpašnieku valdījumā un lietošanā nodotās
kopīpašuma daļas lietošanas kārtība.
Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.626 II daļas 2.iedaļas ierakstu
13.1., kā arī 2007.gada 14.augusta Vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību
(grozījumi 2002.gada 16.decembra Līgumā par nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu) un
2002.gada 16.decembra Līgumu par nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu, Nekustamā
īpašuma kopīpašnieces [..] (personas kods [..]) valdījumā un lietošanā ir zemes gabals 1.39 ha
platībā, kurš sastāv no diviem zemes gabaliem: viens zemes gabals 1.3 ha platībā ar kadastra
numuru: [..], uz kura atrodas jaunbūve - dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..], jaunbūve ar
kadastra apzīmējumu [..] un jaunbūve ar kadastra apzīmējumu [..], bet otrs zemes gabals ir 0.09 ha
platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra numuru: [..].
Vienošanās ir noslēgta starp Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, viens no
kopīpašniekiem, kas 2007.gada 14.augustā parakstījis Vienošanos bija [..]. Atbilstoši vienošanās
2.punkta nosacījumiem, kopīpašnieki, nosakot Nekustamā īpašuma dalītas lietošanas tiesības,
atsakās no savām tiesībām izmantot cita kopīpašnieka, t.sk., [..] lietošanā un valdījumā esošo
kopīpašuma daļu. Kopīpašnieki, piekrīt, ka pārējie kopīpašnieki izmantos īpašumu neatkarīgi no
pārējo kopīpašnieku gribas.
Vienošanās 5. punktā kopīpašnieki atzīst viens otra tiesības nodalīt savā lietošanā nodoto
Nekustamā īpašuma daļu atsevišķā īpašumā ar atsevišķu adresi un kadastra numuru, ja ir visi tam
nepieciešamie tiesiskie priekšnosacījumi.
Iepriekš minētā Vienošanās ir reģistrēta zemesgrāmatā un pašvaldības rīcībā nav
informācijas, ka tā būtu atcelta vai apstrīdēta. Vienlaicīgi uzsverams, ka saskaņā ar Zemesgrāmatu
likuma 1.pantu zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība.
Civillikuma 1068.pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī
noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Noslēdzot Vienošanos,
kopīpašnieki ir atzinuši viens otra tiesības nodalīt savā lietošanā nodoto Nekustamā īpašuma daļu
atsevišķā īpašumā ar atsevišķu adresi un kadastra numuru, ja ir visi tam nepieciešamie tiesiskie
priekšnosacījumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši Vienošanās nosacījumiem, [..] ir tiesīga
tiesiski nodalīt viņas lietošanā nodoto Nekustamā īpašuma daļu.
1.8. 2020.gada 6.janvārī [..] nosūtīts Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas uzaicinājums Nr.18.3.1/1 izteikt savu viedokli un argumentus
par Apstrīdēto lēmumu.
10

2020.gada 9.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemts (reģistrēts ar reģ.
Nr. 3.16.2/31) [..] 2020.gada 9.janvāra paskaidrojumi, kuros, cita starp norādīts, ka:
1) Vidzemes rajona tiesas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626
II daļas 2.iedaļas 2.2., 8.2. 11.2., 13.1. punktos ir reģistrēta no 2002.gada 16.decembra Līguma par
nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu un 2007.gada 14.augusta Vienošanās par nekustamā
īpašuma lietošanas kārtību (grozījumi 2002.gada 16.decembra Līgumā par nekustamā īpašuma
kopīgu izmantošanu) izrietošā [..] valdījumā un lietošanā nodotās kopīpašuma daļas lietošanas
kārtība. Viens no kopīpašniekiem, kas 2007.gada 14.augustā parakstīja Vienošanos bija [..], kurš
tādā veidā ir personīgi piešķīris lietu tiesības raksturu nekustamā īpašuma lietošanas kārtībai, tai
skaitā, papildus parakstot ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo nostiprinājuma lūgumu pie
notāra.
2) Vienošanās 5. punktā [..] ir atzinis [..] tiesības nodalīt viņas lietošanā nodoto īpašuma
daļu atsevišķā īpašumā ar atsevišķu adresi un kadastra numuru, ja ir visi tam nepieciešamie
tiesiskie priekšnosacījumi.
3) iesniegums neatbilst Administratīvā procesa likuma 79.panta otrās daļas noteikumiem,
jo [..] nav privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvai akts
ierobežo. No Apstrīdētā lēmuma neizriet uz [..] interesēm attiecināms tiesiskais regulējums un
pienākumi. Pēc savas būtības Apstrīdētais lēmums būtu uzskatāms kā starplēmums, jo tā
realizēšanai ir nepieciešams citas administratīvās iestādes patstāvīgs lēmums. Tāpat, lēmums
neietekmē kopīpašnieku lietu un saistību tiesības, un nekādā veidā nepārgroza kopīpašnieku
tiesiskās attiecības, kas visas izriet no cita pamata.
1.9. 2020.gada 6.janvārī [..] nosūtīts Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas uzaicinājums Nr.18.3.1/2 izteikt savu viedokli un argumentus.
1.10. Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks,
ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām.
1.11. Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatējams, ka Salacgrīvas novada domes Tehniskās
un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 22.jūlija lēmums Nr.18.5/29 “Par
nekustamā īpašuma Salacgrīvas novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķu noteikšanu” ir tiesisks, pieņemts ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, atbilst
tiesību normām un Salacgrīvas novada dome nekonstatēt juridisku pamatojumu Apstrīdētā
lēmuma atcelšanai.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta
otrās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas 2019.gada 22.jūlija lēmumu Nr.18.5/29 “Par nekustamā īpašuma
Salacgrīvas novadā, [..] sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu”.
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.9. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Ābeļdārzs, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
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Salacgrīvas novada domē 2019.gada 19.decembrī saņemts [..], personas kods [..],
iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/808) par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piederošo īpašumu
Ābeļdārzs, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0630, zemes vienības kadastra apz.6660 009
0617 (īpašumtiesības uz pašvaldības vārda nostiprinātas Liepupes zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000459694), par labu [..] piederošam īpašumam [..], kadastra Nr. [..], zemes vienības kadastra
apz. [..] (īpašumtiesības uz [..] vārda nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000354805), lai tiktu nodrošināta piekļuve īpašumam [..], kadastra Nr. [..].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 15.janvāra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna
Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija
Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu Ābeļdārzs, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0630, zemes vienības
kadastra apz.6660 009 0617, par labu [..] nekustamam īpašumam [..], kadastra Nr. [..],
piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku servitūta tiesības uz braucamo ceļu un
kājceļu 1,5 m platumā un 115 m garumā, nosakot ceļa kopējo platību 172,50 m2, saskaņā
ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu,
līgumā iekļaujot nosacījumus, ka:
2.1. nekustamā īpašuma [..] īpašniece [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā
un sedz izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā;
2.2. īpašuma [..] īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un
apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.10. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par
brīvu cenu
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes īpašumā esošās automašīnas VW TRANSPORTER,
valsts reģistrācijas Nr. HL 9921 (pirmo reizi reģistrēta 20.03.2000), tehnisko stāvokli un
sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja Aivara Brieža (sertifikāts Nr.58) 2019.gada
25.novembra tirgus vērtības aprēķinu, kas saņemts Salacgrīvas novada domē 2019.gada
4.decembrī un reģ. ar Nr. 18.1.2/95, kā arī ņemot vērā to, ka automašīnas atlikusī bilances vērtība
pēc grāmatvedības datiem ir EUR 597,60, secināms, ka piemērotākais automašīnas VW
TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr. HL 9921, atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu
cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par EUR 700,00 , šajā gadījumā pārdošanas
cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu,
37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis,
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Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr. HL 9921, šasijas Nr.
WV1ZZZ70ZYH123029, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu euro 597,60 (pieci simti deviņdesmit septiņi euro
un 60 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER piegāde netiek aplikta ar
pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta
3.punktam.
4. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, publicēt pašvaldības mājas lapā
www.salacgriva.lv internetā un laikrakstā „Salacgrīvas Novada Ziņas”, nosakot, ka
pieteikums par automašīnu VW TRANSPORTER pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas dienas laikrakstā “Salacgrīvas Novada Ziņas”.
5. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
6. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas VW
TRANSPORTER pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
7. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.11. Pielikums uz 4 lp. un Automobīļa VW Transporter tirgus vērtības aprēķina kopija
uz 3 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas
ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.novembra lēmumu Nr.469 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, izsoles noteikumu punktu 6.3.,
2020.gada 2.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.1, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir
saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 10.decembrī ar reģ. Nr.
18.1.2/97) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā pirkšanu un
samaksāta pirkuma maksa, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par
nosacīto cenu euro 1220,00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro).
Ņemot vērā 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes
starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 010 0170
pārdošanu par brīvu cenu euro 1220,00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro) un
noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu personas [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
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Lēmums Nr.12. Pielikums uz 1 lp. un 2020.gada 1.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.208 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 6; 11.§), 2019.gada 20.augusta Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.19, ņemot vērā to, ka
nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR
1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna
Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija
Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Nemēzijas”,
Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 008 0092, pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu
ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.13. Pielikums uz 1 lp. un 2019.gada 20.augusta Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokola Nr.19 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par apbūvēta zemes gabala Muižas iela 4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumu Nr.434 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Muižas iela 4, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis īpašuma nosacīto
cenu EUR 1060,00 (viens tūkstotis sešdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna
Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija
Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā apbūvēta zemes gabala Muižas iela
4, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 009 0461, zemes
vienības kadastra apz.6660 009 0461, 0,2954 ha platībā pārdošanu par nosacīto cenu EUR
1060,00 (viens tūkstotis sešdesmit euro) [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.14. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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13. §
Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 6.decembrī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta
zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā 2019.gada 6.decembrī ar reģ. Nr. 18.1.2/96).
[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagastā,
Svētciemā, Dārza ielā 17A, kadastra Nr. 6672 007 0224, nodošanu atsavināšanai.
Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas
pagastā, Svētciemā, Dārza ielā 17A, kadastra Nr. 6672 007 0224, zemes vienības kadastra apz.
6672 007 0224 (0,1492 ha platībā) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000591594.
Uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0224, Salacgrīvas pagastā,
Svētciemā, Dārza ielā 17A, atrodas [..] piederošas būves ar kadastra apz. 6672 007 0244 001dzīvojamā māja un ar kadastra apz. 6672 007 0224 002 - būve, kas reģistrētas uz [..] vārda
Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000589332, īpašuma kadastra Nr. 6672 507
0011, adrese Dārza iela 17, Svētciems, Salacgrīvas pagasts.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 3.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,
44.panta pirmo un ceturto daļu, 44.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums” 3.pantu, 2019.gada 30.oktobra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu
Nr.10, saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo apbūvētu zemesgabalu,
Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Dārza ielā 17A, kadastra Nr. 6672 007 0224 (0,1492 ha
platībā), pārdodot par brīvu cenu pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt 1.punktā minētā apbūvētā zemesgabala nosacīto cenu euro 2360,00 (divi
tūkstoši trīs simti sešdesmit euro).
3. Apstiprināt 1.punktā minētā apbūvētā zemesgabala atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.15. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un 2019.gada 30.oktobra Salacgrīvas
novada domes Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp.
pievienots protokolam
14. §
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai
Pašvaldības dzīvokļa īpašums Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900
0080, sastāv no dzīvokļa Nr.1 26,9 kv.m platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas uz zemes 269/4547.
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Dzīvokļa īpašums uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.377 1.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Liepupes skola - 1,
Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0080.
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.16.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā Madeiras, kadastra Nr. 6672 007
0136, sastāv no divām zemes vienībām, zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha
platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000591749.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 30.oktobra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.10, saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā
Madeiras, kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464
(1,47 ha platībā).
2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 6160,00 (seši
tūkstoši viens simts sešdesmit euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.17. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Avenes un Rīgas ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas
pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
12.novembrī ar reģ. Nr.18.1.2/88) par 2008.gada 21.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr. 8-2.1/5 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Avenes, zemes vienības kadastra
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apz. 6672 007 0265 (0,07 ha platībā). 2008.gada 21.oktobrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/5 termiņš bijis līdz 2018.gada 20.oktobrim.
Zemes gabals Avenes, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0265 (0,07 ha platībā)
noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2008.gada 17.septembra lēmumu 321.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
14.novembrī ar reģ. Nr.18.1.2/89) par 2011.gada 10.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
8-2.1/46 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Svētciemā, Rīgas ielā 4A, zemes
vienības kadastra apz. 6672 007 0342 (0,176 ha platībā 1/15 domājamās daļas apmērā). 2011.gada
10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-2.1/46 termiņš bijis līdz 2016.gada
31.maijam.
Zemes gabals Svētciemā, Rīgas ielā 4A, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0342
(0,176 ha platībā) noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2011.gada 16.februāra
lēmumu Nr.101.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
28., 29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, Avenes ar kadastra apz.
6672 007 0265 (0,07 ha platībā) bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā
(pielikumā) iezīmēto teritoriju.
2. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Svētciemā, Rīgas ielā 4A, zemes vienības
kadastra apz. 6672 007 0342 117 kv.m platībā (platībā 1/15 domājamās daļas apmērā) bez
apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā (pielikumā) iezīmēto teritoriju.
3. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam
(sakņu dārzi).
4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes
gabaliem, kas iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
5. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
6. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.18. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Mazpurvi 2, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada
6.janvārī ar reģ. Nr.3.16.2/8) par zemes gabala Mazpurvi 2, Liepupes pagastā (230 kv.m platībā)
iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai.
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Zemes gabals Mazpurvi 2, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0604, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0600 (230 kv.m platībā) ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai
piekritīgs ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (sēdes protokols Nr. 13;
47.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
8. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Mazpurvi 2, Liepupes pagastā (230 kv.m
platībā), zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0600 bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
zemes robežu shēmā (pielikumā) iezīmēto teritoriju.
9. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam
(sakņu dārzi).
10. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes
gabaliem, kas iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
11. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
12. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 (divdesmit) gadi.
13. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.19. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Kamēlijas, Salacgrīva pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Būmane, debatēs piedalās D.Straubergs)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada
27.decembrī ar reģ. Nr.18.1.2/103) par zemes gabala Kamēlijas, Salacgrīvas pagastā (400kv.m
platībā) iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai.
Zemes gabals Kamēlijas, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0266 (400 kv.m platībā)
ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2008.gada 17.septembra
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju lēmumu Nr. 321.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
18

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
14. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabalu Kamēlijas, Salacgrīvas pagastā zemes vienības
kadastra apz. 6672 007 0266 (400 kv.m platībā) bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes
robežu shēmā (pielikumā) iezīmēto teritoriju.
15. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (sakņu
dārzi).
16. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar
izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
17. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
18. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi.
19. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.20. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par apbūvēta zeme gabala daļas Valmieras ielā 15, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
2019.gada 5.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..],
iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/774) par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvā, Valmieras
ielā 15, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0105 (1304 kv.m platībā) 2/3 domājamās daļas
apmērā iznomāšanu.
Ar 2012.gada 22.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 407, zemes gabals
Salacgrīvā, Valmieras ielā 15 ar zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0105 1304 kv.m platībā,
ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
Uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvā, Valmieras ielā 15, zemes vienības
kadastra apz. 6615 005 0105, atrodas [..] piederošas būves 2/3 domājamās daļas apmērā ar
kadastra apz. 6615 005 0105 001 – dzīvojamā māja un ar kadastra apz. 6615 005 0105 007 –
saimniecības ēka, kas reģistrētas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 100000585777.
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
tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] zemes gabalu 2/3 domājamās daļas apmērā Salacgrīvā, Valmieras ielā 15 ar
zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0105 (1304 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto.
3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi.
4. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma
nodoklis.
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Lēmums Nr.21. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par 2019.gada 22.jūlijā noslēgtā īres līguma Nr.8.2.6/14 pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 15.novembrī saņemts [..], personas kods [..],
deklarētā adrese [..], iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/743) par 2019.gada 22.jūlijā noslēgtā dzīvokļa
īres līguma Nr. 8.2.6/14 pagarināšanu.
[..] ar nepilngadīgu dēlu ir deklarējusies un turpina dzīvo pašvaldības dzīvoklī.
2019.gada 19.decembrī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.14/419 un [..] un viņas
dēlam [..] pagarināt īres tiesības uz dzīvokli [..], nosakot īres līguma termiņu 3 gadi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un
īrnieks”, ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” punktu 1.2., saskaņā ar 2020.gada
15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2019.gada 22.jūlijā noslēgto dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/14 ar [..].
2. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadi.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par laika periodu, kad faktiski dzīvoklis tika lietots, tas
ir no 2019.gada 22.decembra līdz līguma noslēgšanas dienai.
Lēmums Nr.22. Iesniegums uz 1 lp. un 2019.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienesta atzinums Nr.1.14/419 uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz enerģētiķa Z.Tomsona sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2020.gada
15.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā katlu mājai Ainažu K. Barona
6C, Ainažos, 88,52 EUR/MWh;
2. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā
doktorāta telpās (85.3 m²) – 8,64 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWH doktorāta telpās
tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai 62,59 EUR/MWh
piemērojot koeficientu – 0.138.
3. Noteikt apkures maksu 2019./2020. gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai
71,20 EUR/MWh.
4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu
Nr. 378 “Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.23. Aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam.
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22. §
Par projekta „Vecās bākas placis” iesniegšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante”
paziņojumu par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2020.gada
15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 3.1.rīcībā „Zivsaimniecības
teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai” ar projektu „ Vecās bākas placis”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 155495 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši četri simti
deviņdesmit pieci euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 155495 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši četri simti
deviņdesmit pieci euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 139946 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes būvniecības
projektu vadītāju Māri Aizsilu.
Lēmums Nr.24.
23. §
Par kredīta ņemšanu projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma
iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošanai
2018.gada 11.jūnijā Centrālo finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja projektu “Vidzemes
piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –
“Saviļņojošā Vidzeme””, vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/006. Projekta partnera Salacgrīvas novada
domes kopējās izmaksas 967 480 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 761 977,84 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu un
pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna
2019.-2021.gadam Rīcību R.3.2.11., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 45.punktu,
saskaņā ar 2020.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Vidzemes
piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un
attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””, ņemt kredītu 906 694 EUR (deviņi simti seši tūkstoši
seši simti deviņdesmit četri euro) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummas
atmaksu sākt no 2021.gada marta. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.
Lēmums Nr.25.
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24. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Vidzemes ielā 57, Salacgrīvā
Izskatījusi [..] 1991.gada 24.oktobra iesniegumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Salacgrīvas pilsētā uz zemes gabalu 354F un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas
novada dome konstatē:
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1995.gada 24.oktobra izziņu Nr. 2(04)-D-26384
nekustamais īpašums – zemes gabals 354 F Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam
piederēja [..]. [..] miris 1951.gada 1.decembrī. Zemes gabala kopplatība 10652 m2.
Ar Salacgrīvas pilsētas Zemes komisijas 1996.gada 28.maija lēmumu Nr.155 [..] ir atzītas
īpašuma tiesības uz zemes gabalu 354F 10652 m2 platībā Salacgrīvā, [..].
Ar Salacgrīvas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 2.novembra lēmumu Nr.135 [..] ir
atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu 354F 10652 m2 platībā Salacgrīvā, [..].
Ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2003.gada 22.janvāra lēmumu Nr.9
zemes gabalam [..] ir mainīts nosaukums uz “[..]”.
[..] miris 2014.gada 3.novembrī.
Ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Ozoliņas 2015.gada 26.jūnijā izdoto
mantojuma apliecību (ar reģistra Nr.2153) mantojuma tiesībās uz zemes gabalu [..] ir apstiprināts
[..].
[..] ir bijušā zemes īpašnieka [..] mazmazdēls, lejupējais trešās pakāpes pirmās šķiras
mantinieks.
Personu radniecība un bijušā zemes īpašnieka miršanas fakts ir pierādīts ar lietā esošiem
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošiem dokumentiem.
Citi likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likuma noteiktā termiņā zemes
īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav
iesnieguši.
Zemes gabalam Salacgrīvā, [..] noteikts sekojošs lietošanas tiesību apgrūtinājums Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības teritorija - 1,0652 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanas
lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2020.gada 15.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot īpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz zemes gabalu 10652 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar izgatavoto zemes robežu plānu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.26. Administratīvais akts uz 1 lp. un Zemes pieprasījuma kopija uz 1 lp. pievienotas
protokolam.
25. §
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Par saistošo noteikumu Nr. B–15 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-15 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-15 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.27. Pielikums uz 9 lp. un pārskats uz 7 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 ”Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas direktores vietnieces Ineses
Dubultes 2019.gada 11.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/380), likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu un Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59.punktu,
saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada
15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.530 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” ar 4. punktu
šādā redakcijā:
“4. piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu
sports” 26’047.44 euro (divdesmit seši tūkstoši četrdesmit septiņi euro, 44 centi)
starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos, tai
skaitā:
4.1. dambrete – 7’360 euro;
4.2. vieglatlētika – 3’905 euro;
4.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 13’224 euro;
4.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1’558.44 euro .”
Lēmums Nr.28. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
27. §
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Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas
audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2020.gada
6.aprīļa līdz 27.aprīlim
Izskatījusi Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” ģenerālsekretāra Dmitrija Miļkeviča
2019.gada 20.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3.11/1351), saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija
Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele,
Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas audzēkņa
Jēkaba Tomsona dalību mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2020.gada 6.aprīļa līdz
27.aprīlim ar EUR 981.00 (deviņi simti astoņdesmit viens euro).
Lēmums Nr.29. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par finansiālu atbalstu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas bijušās audzēknes
Asnātes Kalniņas dalībai mācību treniņu nometnē
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas bijušās audzēknes Asnātes
Kalniņas 2019.gada 15.novembra iesniegumu (reģ.Nr. 3.16.2/742) un 2020.gada 13.janvāra
iesniegumu (reģ.Nr. 3.16.2/39), saskaņā ar 2020.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas bijušās audzēknes Asnātes Kalniņas
dalību mācību treniņu nometnē ar EUR 1’200 (viens tūkstotis divi simti euro).
2. Asnātei Kalniņai ir pienākums pārstāvēt Salacgrīvas novadu nozīmīgās sacensībās, tādās kā kā
Eiropas čempionātā, Latvijas XXX Universiādē, XXXVI SELL Studentu spēlēs Lahti,
Somijā, Latvijas čempionātos, sacensībās Rīgas kausi 2020 u.c.
3. Asnātei Kalniņai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu un informēt domes
informācijas nodaļu par savām sporta aktivitātēm un dalību sacensībās.
4. Piešķirtā finansējuma apmērā tiek samaksāti Salacgrīvas novada domē iesniegtie rēķini.
Lēmums Nr.30. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo K.Krūmiņš, Debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, D.Melnalksnis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu,
“SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2020.gada 14.janvāra iesniegumu
(reģ.Nr.3.18/19) par finanšu līdzekļu nepieciešamību projekta “Meliorācijas sistēmas izbūve
Jūras, Jūrmalas, Peldu un Smilšu ielās Salacgrīvā” daļas Jūrmalas ielā realizācijai, saskaņā ar
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2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas
līdzekļus EUR 56 500 (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti euro) projekta “Meliorācijas
sistēmas izbūve Jūras, Jūrmalas, Peldu un Smilšu ielās Salacgrīvā” daļas Jūrmalas ielā
realizācijai.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad
dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei
pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.31. Iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
18.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.
gada budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2019.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2020.gada budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
5. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 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.
6. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.32. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
31. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu
saraksta saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās E.Keisele)
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419
“Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”, saskaņā ar
2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
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Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2020.gada
1.februāra piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehniskā personāla štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.528 “Par pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
Lēmums Nr.33. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam
32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr. 272 “Par
Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419
“Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt
šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr.272 “Par Liepupes
pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (turpmāk – Lēmums):
1.

2.
3.

Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2.Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto ar 2020.gada 1.februāri
piemērojamo Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu
saskaņā ar pielikumu Nr.2.”
Apstiprināt Lēmuma pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
Šis lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.

Lēmums Nr.34. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam
33. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumā Nr.405 “Par
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419
“Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2020.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt
šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumā Nr.405 “Par
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
(turpmāk – Lēmums):
1. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2020.gada
1.februāri piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko
darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.”
2. Apstiprināt Lēmuma pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.35. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam
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34. Papildus darba kārtības jautājumi:
34.1. §
Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
(ziņo D.Būmane)
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves
zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:
1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
izvērtēšanai;
3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves
zemju saraksts;
4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai
piederību valstij vai pašvaldībai.
Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un
izpildījušies.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums”
17.panta sesto daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro
daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Agra Jankovska.), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,0210 ha platībā ar kadastra
Nr.6615 007 0098 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 007 0098 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību 1195,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
kā arī piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 007 0098 nosaukumu “Selgas
iela 5A” un atzīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6615 007 0098 par starpgabalu,
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 2,45 ha platībā ar kadastra
Nr.6672 007 0362 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 007 0362 par Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo
vērtību 2450,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda,
kā arī mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6672 007 0362 nosaukumu no “Līcīši”
uz nosaukumu “Migas”, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā 0,27 ha platībā ar kadastra Nr.6625
003 0476 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6625 003 0477 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
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25,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā arī
piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6625 003 0476 nosaukumu “Matīsi” un atzīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0477 par starpgabalu, saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.36. Pielikumi uz 3 lp. pievienots protokolam
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (27.01.2020.)

____________________________
Gunta Kristiņa -Tomsone (27.01.2020.)

Sēdes protokolētāja
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