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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Ostas ielā 3, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2020.gada 22.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 9- 2, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
3. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
4. Par rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5. Par rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā, Salacgrīvas
novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām un komisijas izveidošanu
7. Par zemes gabala piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
8. Par zemes vienības “Jūras piekrastes josla” uzņemšanu pašvaldības bilancē
9. Par 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/ 56 pagarināšanu Rīgas ielā
7, Tūjā, Liepupes pagastā
10. Par 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/43 un 2017.gada 2.oktobrī
noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/78 pagarināšanu
11. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu “Liellapes”, Liepupes pagastā
12. Par zemes gabalu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
13. Par zemes gabala Jūras ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
14. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
15. Par kustamās mantas iznomāšanu SIA „Ainažu doktorāts”
16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu
17. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.516 “Par
zvejas rīku limitu sadali 2020.gadam”

18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos ar Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku
saimniecību “SALACAS ZIVTIŅA”
19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu iekšējos ūdeņos ar Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecību
“SALACAS ZIVTIŅA”
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē,
Nēģu tacī Nr.1
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē,
Nēģu tacī Nr.3
22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Limbažu rajona Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecību “RHODEUS”
23. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 4.februāra lēmumu Nr.
3.11.1/148
24. Par brīvpusdienu nodrošināšanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
25. Par pabalsta piešķiršanu ģimenei (personai) koronavīrusa izraisītās slimības (COVID-19)
radušās krīzes situācijā
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gadam samaksas termiņa pārcelšanu
27. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
29. Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas
novadā” uzvarētājam
30. Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
31. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
32. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
33. Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1.Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
33.2.Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
33.3.Par atļauju domes izpilddirektoram savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
34. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta
saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu””
apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste –
budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone –
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule
– Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada
domes Informācijas nodaļas vadītāja, Ilze Rubene – Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta
vadītāja, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, Ivo
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Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Kaspars
Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Gunta Kristiņa-Tomsone – Salacgrīvas novada
domes personāla speciāliste, Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Elīna
Lilenblate – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante,
Nepiedalās- deputāte Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē, ka saņemts papildus iesniegums pie jautājuma par
saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta saistošajos
noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu, tas ir
Salacgrīvas novada domes projektu koordinatores S.Kukanovskas 2020.gada 21.aprīļa iesniegums
par Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma iekļaušanu budžetā projekta “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai, kas nav skatīts domes komitejās.
A.Jankovska jautā, kāpēc iesniegums nav skatīts domes komitejās?
D.Straubergs informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonda lēmums par finansējuma piešķiršanu
projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai saņemts vakar.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 33 jautājumiem
un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā
ar pielikumu
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.137. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 9- 2, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 7.martā saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..],
atsavināšanas ierosinājums (reģ. Nr. 3.16.1/168) par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Liedaga iela 9 –
2, kadastra Nr. 6660 900 0352, Tūjā, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai.
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[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktā paredzētās publiskās persona mantas atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedza
atsavināšanas ierosinājumu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Liedaga iela 9 – 2, kadastra Nr. 6660 900 0352, Tūjā, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai. [..] vēlas atsavināt dzīvokļa īpašumu uz nomaksu (60 mēneši).
2012.gada 12.novembrī ar [..], personas kods [..], noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr.82.6/6 par dzīvokļa Liedaga iela 9 – 2 izīrēšanu.
Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokli Liedaga iela 9 – 2, kadastra
Nr.6660 900 0352, Tūjā, Liepupes pagastā nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 379 2.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas,
ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša
dokumenta kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;
atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, –
īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres
parādu.
2019.gada 9.decembrī [..], personas kods [..], veicis avansa maksājumu [..].
2020.gada 18.martā dzīvokļa īrnieks [..], personas kods [..], iesniedzis ģimenes locekļu
notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka dzīvokli Liedaga iela 9 - 2 iegūs īpašumā [..], personas
kods [..].
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu
un šī likuma 5.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2020.gada 19.marta Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr. 3, Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo
daļu, balstoties uz 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
Liedaga iela 9 – 2, kadastra Nr.6660 900 0352, Tūjā, Liepupes pagastā, kas sastāv no dzīvokļa
ar kopējo platību 35,6 kv.m un 356/704 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz.
6660 003 0306 001, 356/704 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6660
003 0306.
2. Apstiprināt 1.punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu EUR 1390,00 (viens tūkstotis trīs simti
deviņdesmit euro).
3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, noteikt nomaksas termiņu 60 mēneši.
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4. Apstiprināt 1. punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.
5. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.138. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

3. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs
tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā
teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu
īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka
saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos
veicamās darbības.
Zemes gabals “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (23,89
ha platībā) atbilst Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam un ir pašvaldības
valdījumā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un
40.punktu, 2020.gada 30.janvārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā saņemto sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja izziņu (reģ. Nr.
18.1.2/14) par tirgus nomas maksas noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apz. 6672 007 0104
(1 ha platībā), saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,
ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104, 1 ha platībā (pielikums Nr.2), nomas tiesību
rakstisku izsoli.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu - teritorijas labiekārtošana un publiski
pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana.
3. Apstiprināt rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Noteikt zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, ar zemes vienības kadastra apz.6672
011 0104 (1 ha platībā) izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam – EUR 75,00.
5. Noteikt nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi.
6. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta
vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro).
8. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
9. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Lēmums Nr.139. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu,
9.panta trešo daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, balstoties uz SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā, un kas saņemts Salacgrīvas novada domē
2020.gada 27.martā un reģistrēts ar Nr. 18.1.2/47, 2020.gada 6.aprīlī saņemto Valsts meža dienesta
koku ciršanas apliecinājumu Nr. 1299504 un Nr.1299507, kas reģistrēts Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļā ar Nr. 18.12/54 un Valsts meža dienesta sniegtos sanitāros
atzinumus Nr. 100105, 100127, 100131, 100136, 100147, 100148 par koku bojājumu cēloņiem
(reģ. Nr. 18.1.2/53),
ņemot vērā Attīstības un Finanšu komiteju 2020.gada 15.aprīļa sēdes
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot rakstisku cirsmu izsoli saimniecībā „Sumbri”, kadastra Nr. 6672 002 0090, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 (Rakstiskas cirsmu izsoles noteikumi
saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā) minēto pirmā un otrā kvartāla cirsmu novērtējumu
izcērtamo platību.
2. Noteikt 1. un 2. kvartāla cirsmu saimniecībā „Sumbri”, kadastra Nr. 6672 002 0090, izsoles
nosacīto cenu kā vienam izsoles objektam – EUR 21 986,35 (divdesmit viens tūkstotis deviņi
simti astoņdesmit seši euro un 35 centi).
3. Papildus izsoles cenai, izsoles uzvarētājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likuma
“Pievienotās vērtības nodokļa likums” 141.pantam.
4. Apstiprināt rakstiskās cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
5. Sludinājumus par rakstisku cirsmu izsoli publicēt laikrakstā Latvijas vēstnesis, Salacgrīvas
novada ziņas un pašvaldības mājas lapā: www.salacgriva.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
izsoles sākuma.
6. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.140. Pielikumi uz 5 lp. un cirsmu novērtējumu, iestigoto platību skiču, sanitāro
atzinumu, apliecinājumu kopijas uz 17 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā,
Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu,
9.panta trešo daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, balstoties uz SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā un kas saņemts Salacgrīvas novada domē
2020.gada 14.aprīlī un reģistrēts ar Nr. 18.1.2/55 , ņemot vērā Attīstības un Finanšu komiteju
2020.gada 15.aprīļa sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot rakstisku cirsmu izsoli saimniecībā „Vabriči”, kadastra Nr. 6625 001 0050, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 (Rakstiskas cirsmu izsoles noteikumi
saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā) minēto 353. un 354. kvartāla cirsmu novērtējumu un
izcērtamo platību.
2. Noteikt 353. un 354. kvartāla cirsmu saimniecībā „Vabriči”, kadastra Nr. 6625 001 0050
izsoles nosacīto cenu kā vienam izsoles objektam– EUR 4618,94 (četri tūkstoši seši simti
astoņpadsmit euro un 94 centi).
3. Papildus izsoles cenai, izsoles uzvarētājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likuma
“Pievienotās vērtības nodokļa likums” 141.pantam.
4. Apstiprināt rakstiskās cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
5. Sludinājumus par rakstisku cirsmu izsoli publicēt laikrakstā Latvijas vēstnesis, Salacgrīvas
novada ziņas un pašvaldības mājas lapā: www.salacgriva.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
izsoles sākuma.
6. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.141. Pielikumi uz 5 lp. un iestigotās platības skices, cirsmas novērtējumu kopijas uz 5
lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām un komisijas izveidošanu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas ierosinājumu par nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra
Nr.[..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..], daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām labprātīgi, un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēja:
1.1. Nekustamais īpašums Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.[..], reģistrēts
Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..] un tā īpašnieks ir [..], personas kods [..].
1.2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Lai
Salacgrīvas novada pašvaldība varētu realizēt projektu “Autoceļu mezgla vienkāršotā atjaunošana
Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, izbūvēt un labiekārtot autobusu pieturvietu ar
labiekārtojuma elementiem – bruģētu celiņu, kokaugu-ziemciešu dobes, soliņš, atkritumu urnas un
novietot autobusu pieturvietas nojumi, Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešama nekustamā
īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.[..], daļa - zemes vienības daļa (1500
kv.m platībā) ar kadastra apz [..] un zemes vienība ar kadastra apz. [..] (620 kv.m platībā) (saskaņā
ar robežu shēmā iezīmēto teritoriju).
1.3. Lai pašvaldība varētu uzsākt projekta “Autoceļu mezgla vienkāršotā atjaunošana Tūjā,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” realizāciju, Salacgrīvas novada dome 2020.gada 18.martā
pieņēmusi lēmumu Nr. 108 “Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nomu” un 2020.gada 6.aprīlī noslēgusi zemes nomas līgumu
ar [..] Nr. 3.25.3/126 par zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā (195 kv.m
platībā nomu). Nomas līgumā iekļauts nosacījums, ka Salacgrīvas novada pašvaldība apņemas veikt
nepieciešamās darbības zemes gabala daļas atsavināšanai saskaņā ar likuma “Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums” nosacījumiem, vienojoties ar
nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, īpašnieku par labprātīgu nekustamā
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īpašuma atsavināšanu un atlīdzības veidu, saskaņā ar likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likums” 26.panta nosacījumiem.
1.4. Nekustamais īpašums Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660
003 0485, reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000596277 uz Salacgrīvas
novada pašvaldības vārda.
Nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, īpašnieks [..] piekrīt atdalītā
nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, daļas zemes vienības
1500 kv.m platībā un zemes vienību 620 kv.m platībā atsavināšanai, labprātīgi vienojoties par
nekustamā īpašuma atsavināšanu, un nosakot, ka daļu kā atlīdzību par atsavināmo nekustamo
īpašumu vēlas saņemt pašvaldības nekustamo īpašumu Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izvērtējams jautājums par zemes gabala daļas (1500 kv.m
platībā) ar kadastra apz.[..] un zemes vienības ar kadastra apz.[..] (620 kv.m platībā), kas ietilpst
nekustamā īpašuma Liedaga iela 1, Tūjā , Liepupes pagastā, ar kadastra Nr.[..], sastāvā (saskaņā ar
robežu shēmā iezīmēto teritoriju) atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, vienojoties par labprātīgu
nekustamā īpašuma atsavināšanu, un iegūšanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto autonomo funkciju īstenošanai.
Likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums”
4.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, vienojoties par
labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma
pamata. Iepriekš minētā likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc tam, kad pašvaldība pieņēmusi
konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcija uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apzināšanu un
nosaka atlīdzību par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantu, 3.pantu, 4.pantu un
8.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu
atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 3.punktu, 5.punktu, 6.punktu
un 7.punktu, un pamatojoties uz 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Atsavināt sabiedrības vajadzībām nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes
pagastā, kadastra Nr.[..], daļu - zemes vienības ar kadastra apz. [..] 1500 kv.m platībā (izstrādājot
zemes ierīcības projektu) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (saskaņā ar robežu shēmā
iezīmēto teritoriju). Nekustamo īpašumu atsavināt, vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku par
labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3.2. Noteikt, ka atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, t.i.,
projekta “Autoceļu mezgla vienkāršotā atjaunošana Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”
realizēšanai.
3.3. Izveidot nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, iegūšanai
pašvaldības īpašumā atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā:
3.3.1. Guna Jirgensone - komisijas priekšsēdētājs;
3.3.2. Dita Lejniece – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
3.3.3. Digna Būmane – pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste;
3.3.4. Ivo Juška - ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists;
3.3.5. Sarma Kacara – projektu vadītāja.
3.4. Uzdot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt nepieciešamās
darbības nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.[..], zemes
vienības ar kadastra apz.[..] 620 kv.m platībā un daļas - 1500 kv.m platībā no zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu [..], novērtēšanai un pašvaldības izdevumu (atlīdzības par zaudējumiem)
noteikšanai, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] zemes ierīcības projekta izstrādi,
mērniecību un zemes vienību reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā.
3.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi, mērniecību, zemes
vienību reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un zemesgrāmatā, apmaksāt no
pašvaldības budžeta.
3.6. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar atsavināmā
nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, īpašnieku [..] par šajā lēmumā noteikto
darbību īstenošanu.
Lēmums Nr.142. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par zemes gabala piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes
fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:
1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
izvērtēšanai;
3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves
zemju saraksts;
4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai
piederību valstij vai pašvaldībai.
Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un
izpildījušies.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums”
17.panta sesto daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro
daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā
arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, saskaņā arī 2020.gada 15.aprīļa
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā 0,12 ha platībā ar kadastra Nr.6660
012 0015 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 012 0015 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, kā
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arī piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6660 012 0015 nosaukumu “Lāstekas”,
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.143. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par zemes vienības “Jūras piekrastes josla” uzņemšanu pašvaldības bilancē
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 15.panta pirmā daļu nosaka, ka par vides aizsardzību
atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos,
nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas
valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku
dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā.
Likuma “Zemes pārvaldības likums” 15.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība ir
valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem
ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav
privātpersonu īpašumā.
Daļa no nekustamā īpašuma “Jūras piekrastes josla” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā (kadastra Nr. 6672 007 0469) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6672
012 0058 atrodas dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijā.
Lai varētu nodrošināt zemes vienības “Jūras piekrastes josla” 16,34 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6672 012 0058 racionālu apsaimniekošanu, kā arī veikt normatīvajiem aktiem
atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, bija nepieciešams zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6672
012 0058 sadalīt atbilstoši dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” robežām.
2020.gada 20.martā Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa pieņēma
lēmumu Nr.18.5/37 “Par zemes gabala “Jūras piekrastes josla” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā sadalīšanu” ar kuru zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6672 012 0058 tika sadalīta
divās daļās, atbilstoši dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” robežām, un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tika reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
6672 012 0091 (4,2821 ha platībā) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6672 012 0092
(12,0579 ha platībā), kas atrodas ārpus dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” robežām.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums”
15.panta otro daļu, kā arī 2020.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē zemes vienību Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas
pagastā “Jūras piekrastes josla” ar kadastra apzīmējumu 6672 012 0092 (īpašuma kadastra Nr. 6672
007 0469) 12,0579 ha platībā ar kadastrālo vērtību 1206,00 EUR.
Lēmums Nr.144.
9. §
Par 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/ 56 pagarināšanu
Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada
2.martā ar reģ. Nr.3.16.2/182) par 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/ 56
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pagarināšanu zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396,
iznomāta zeme sakņu dārza izmantošanai (528 kv.m platībā).
Zemes gabals Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (4,8714 ha
platībā) reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000496927.
2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8-2.1/56 termiņš ir līdz 2020.gada
31.maijam. Persona turpina lietot zemes gabala daļu 528 kv.m platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018.
Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu
Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
2.punktu un ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 12 (divpadsmit) gadiem ar [..], personas kods [..], 2015.gada 29.maijā noslēgto
zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/56 daļai zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības
kadastra apz. 6660 003 0396 (528kv.m platībā), pielikumā iezīmētā teritorija 10A.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu izmantošanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 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”, 2.punktā noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārza izmantošanai.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.145. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par 2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/43 un 2017.gada 2.oktobrī
noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/78 pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 9.martā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/38) par
2015.gada 29.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/43 un 2017.gada 2.oktobrī noslēgtā
zemes nomas līguma Nr.8-2.1/78 pagarināšanu.
Ar 2015.gada 29.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/43, [..] iznomāts pašvaldības
zemes gabals Rasenes, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0204 1,57 ha
platībā (iepriekš zemes vienība ar kadastra apz.6660 006 0137 0,7 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apz. 6660
006 0138 0,4859 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apz. 6660 006 0144 0,3339 ha platībā).

Ar Nekustamā īpašuma nodaļas 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.7-18/61, zemes vienības
apvienotas vienā īpašumā Rasenes ar kadastra Nr.6660 006 0138 1,57 ha platībā un īpašums
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567245.
Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai un noslēgtais zemes nomas līgums ir spēkā līdz
2020.gada 31.maijam.
Ar 2017.gada 2.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/78 [..] iznomāts pašvaldības
zemes gabals Gobiņas, Liepupes pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0070 12,10 ha
platībā un zemes vienība ar kadastra apz. 6660 006 0125 2,00 ha platībā.
Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai un noslēgtais zemes nomas līgums ir spēkā līdz
2020.gada 2.oktobrim.
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Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.
panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
30 gadiem.
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu,
kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, un iznomātājam ir
tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību. Iepriekš
minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt
lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot
nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata,
piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību, t.i., ka, pagarinot
nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai
tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības
summu.
2020.gada 6.martā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā saņemts un reģistrēts ar Nr.18.1.2/35 sertificēta nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Liepupes pagastā,
Rasenes, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0204 1,57 ha platībā un tā noteikta eur 110,00.
2020.gada 25.martā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā saņemts un reģistrēts ar Nr.18.1.2/45 sertificēta nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabaliem Liepupes pagastā,
Gobiņas, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0070 12,10 ha platībā un tā noteikta eur 921,00 un
zemes vienībai ar kadastar apz. 6660 006 0125 2,00 ha platībā tā noteikta eur 152,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1 pantu,
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristīne Mauliņa balsojumā nepiedalās, pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1

1.

2.

3.
4.
5.

Pagarināt 2015.gada 29.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/43 ar [..], nosakot
nomas maksu gadā zemes gabalam Rasenes, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0204,
1,57 ha platībā - eur 110,00 (viens simts desmit euro).
Pagarināt 2017.gada 2.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/78 ar [..], nosakot
nomas masu gadā zemes gabalam Gobiņas, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0070,
12,10 ha platībā - eur 921,00 (deviņi simti divdesmit viens euro) un zemes vienībai ar
kadastra apz. 6660 006 0125 2,00 ha platībā - eur 152,00 (viens simts piecdesmit divi euro).
Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un pievienotās
vērtības nodokli.
Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu līdz 2040.gada 30.septembrim
Līgumos iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta
vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 50,00 euro (piecdesmit euro) par katru līgumu, kas tiek
pagarināts.
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Lēmums Nr.146. Iesniegums uz 1 lp. un izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 7 lp.
pievienoti protokolam.
11. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu “Liellapes”, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada
4.martā ar reģ. Nr.18.12/32) par daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala “Liellapes”, Liepupes
pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419 (727 kv.m platībā), iznomāšanu.
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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”
29.2.apakšpunktu, saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 727 kv.m platībā, pielikumā
iezīmētā teritorija Nr.17.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar
izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 6 (seši) gadi.
Lēmums Nr.147. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par zemes gabalu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada pašvaldība ir izskatījusi [..] 2020.gada 9.marta iesniegumu (reģistrēts ar
Nr. 18.1.2/38) un 2020.gada 18.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 18.1.2/42). Persona lūdz
iznomāt zemes vienības Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6660 006 0109 – 1,5 ha platībā,
ar kadastra apz. 6660 008 0116 -0,74 ha platībā un ar kadastra apz. 6660 008 0167 - 3,526 ha
platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība, ar nomas termiņu - 6 gadi.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 28. punktu, lēmumu par
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neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. Saskaņā ar Noteikumu 35.punktu, šo
noteikumu 33.punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu
zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Saskaņā ar Noteikumu
33.6.punktu, pretendentu pieteikšanās termiņš nav īsāks par piecām darbdienām. Informācija par
iepriekš minēto zemes vienību nomas iespējām tika ievietota pašvaldības mājaslapā:
www.salacgriva.lv/ sadaļā/ īpašumi/ zemes noma - ar pieteikšanās termiņu līdz 2020.gada 1.aprīlim.
Saskaņā ar Noteikumu 29.8.punktu, šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un
46.punktus var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas
tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par
sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6.apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens
pretendents. Līdz minētajam termiņam cits interesents pašvaldībā nav pieteicies. Saskaņā ar
Noteikumu 6.punktu, nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. Saskaņā ar
Noteikumu 52.punktu, nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā
ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja puses nav vienojušās par citu norēķinu
kārtību. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina
nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu, likuma „Pievienotās
vērtības nodokļa likums” 3.panta desmitās daļas 13.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 28., 33.,
35., 52. punktiem, 2020.gada 25.martā saņemto sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja tirgus
nomas maksu (reģ. Nr. 18.1.2/ 44 un 18.1.2/45), ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristīne Mauliņa balsojumā nepiedalās, pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..] zemes vienības Liepupes pagastā:
1.1. ar kadastra apzīmējumu 6660 006 0109 – 1,5 ha platībā, nosakot zemes nomas maksu gadā
– EUR 105,00 (pielikums);
1.2. ar kadastra apzīmējumu 6660 008 0116 -0,74 ha platībā, nosakot zemes nomas maksu gadā
– EUR 44,00 (pielikums);
1.3. ar kadastra apzīmējumu 6660 008 0167 - 3,526 ha platībā, nosakot zemes nomas maksu
gadā – EUR 227,00 (pielikums).
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – lauksaimniecība.
3. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta
vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) par 3 (trīs) zemes
vienībām.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 6 (seši) gadi.
6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2020.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.148. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un izziņas par tirgus nomas maksas
noteikšanu uz 9 lp. pievienoti protokolam.
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13. §
Par zemes gabala Jūras ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada
6.martā ar reģ. Nr.18.1.2/36) par zemes gabala daļas Jūras ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.
Zemes gabals Svētciemā, Jūras ielā 2A, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0505,
(0,5224 ha platībā) uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000464625.
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.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabala daļu Svētciemā, Jūras ielā 2A, zemes vienības
kadastra apz. 6672 007 0505, 2700 kv.m bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu
shēmā (pielikumā) iezīmēto teritoriju.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (sakņu
dārzi).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar
izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi.
6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2020.gada 1.maijā.
Lēmums Nr.149. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 23.martā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā
adrese [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/232) par 2016.gada 16.novembra Sociālā dzīvokļa īres līguma
Nr. 8-2.6/20 pagarināšanu.
2016.gada 16.novembrī noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/20 ir spēkā līdz
2020.gada 16.maijam.
[..] ir deklarējusies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī [..], īres parādu nav, cita dzīves
vieta nav.
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2020.gada 2.aprīlī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/135 par to, ka [..] neatbilst
Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” noteiktai kārtībai, bet personai nepieciešams īres dzīvoklis.
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā
dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punkts nosaka, ka, ja sociālā dzīvokļa īrnieks
neatbilst šo noteikumu 3.punkta vai 4.punkta nosacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) arī
turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu un ņemot vērā 2013.gada 25.septembra
Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas
apstiprināšanu” 1.2.punktu, saskaņā ar 2020.gada 14.aprīļa Sociālo un veselības jautājumu
komitejas, 2020.gada 15.aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], personas kods [..], piešķirot īres tiesības uz
istabu [..] 14,1 kv.m platībā un koplietošanas telpām 11,76 kv.m platībā.
2. Noteikt pilnu īres maksu 0,20 euro par vienu kv.m mēnesī.
3. Noteikt, ka papildus tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā rēķina.
4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Lēmums Nr.150. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada Sociālā dienesta 2020.gada 2.aprīļa
atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par kustamās mantas iznomāšanu SIA „Ainažu doktorāts”
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Ainažu doktorāts” (Reģ. Nr. 44103096567)
valdes locekles Maritas Kreituses iesniegumu, kas Salacgrīvas novada domē saņemts 2020.gada
1.aprīlī (reģ. Nr. 3.16/284), par aprīkojuma iznomāšanu ģimenes ārsta prakses darbības
nodrošināšanai Ainažos, Parka ielā 16.
Ņemot vērā, ka lēmuma 1.pielikumā minētais inventārs, t.i., nomas objekts tiek lūgts
iznomāt ģimenes ārsta praksei veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018. gada 20. februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu,
kas nosaka, ka iepriekš minēto noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas var nepiemērot (izņemot šo
noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31.punktu), ja nomas objektu iznomā sociālās
aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar pašvaldību domes apstiprinātu nomas pakalpojumu
maksas cenrādi, kā arī saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt SIA „Ainažu doktorāts”, reģ. Nr. 44103096567, Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošo kustamo mantu (1.pielikums).
2. Iznomātā aprīkojuma izmantošanas veids – ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai
Ainažos, Parka ielā 16.
3. Noteikt kustamās mantas nomas termiņu -2024.gada 19.novembri.
4. Noteikt nomas maksu EUR 43.88 mēnesī.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.151. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
16. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu
Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi ceļu būves firmas SIA
“BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644, 2020.gada 17.marta iesniegumu “Iesniegums atļaujai vai
licences saņemšanai”, kas saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā
2020.gada 17.martā un reģistrēts ar Nr. 3.16.2/220 (turpmāk - Iesniegums), konstatē sekojošo.
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka likums
“Par zemes dzīlēm”, 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā
arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” (turpmāk - Ministru
kabineta noteikumi Nr.696) un Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 “Derīgo
izrakteņu ieguves kārtība”.
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu
par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes
pasi” nosaka valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanas licenci,
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un derīgo izrakteņu atradnes pasi.
Ceļu būves firma SIA “BINDERS” ir iesniegusi Domē Iesniegumu ar lūgumu izsniegt bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasozoli”,
Ainažu pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6625 001 0024, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6625 001 0024. Iesniegumam ir pievienoti Derīgo izrakteņu ieguves limits, Derīgo
izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns,
pilnvara un Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2020.gada 19.februāra
tehniskie noteikumi Nr. V120TN0051, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.696 26.un
27.punktos noteiktajam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz likumu “Par zemes dzīlēm”, 2011.gada
6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „ Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes
iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”, Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta
noteikumiem Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdot ceļu būves firmai SIA “BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju Nr.1/2020 smilts ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasozoli”, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6625 001 0024, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6625 001 0025, atļauja derīga līdz 2044.gada 18.decembrim (atļaujas projekts
pielikumā).
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Lēmums Nr.152. Pielikums uz 5 lp., iesniegums uz 10 lp. un derīgo izrakteņu (izņemot pazemes
ūdeņus) atradnes pases kopija uz 3 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.516
“Par zvejas rīku limitu sadali 2020.gadam”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku
saimniecības "BENTOSS" (reģ. Nr. 44101029504, juridiskā adrese: “Krastiņi”, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads, LV-4023) īpašnieka [..] un Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas
Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecības “SALACAS ZIVTIŅA” (reģ. Nr.44101033783, juridiskā
adrese: "Zivtiņas", Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4033) īpašnieka [..] 2020.gada 19.marta
iesniegumu (reģistrēts 2020.gada 19.martā ar reģ.Nr.3.36/71), kurā Limbažu rajona Liepupes
pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS" lūdz piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības uz zvejas
rīkiem pārreģistrēt uz Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku
saimniecību “SALACAS ZIVTIŅA”.
Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS" 2020.gada 20.janvārī
ir samaksājusi rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu pilnā apmērā.
Pamatojoties uz 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 78.punktu,
kas nosaka, ka nozvejas apjomu vai zvejas rīku skaitu var samazināt saskaņā ar iznomātāja un
nomnieka vienošanos un 93.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek noteikts zvejas papildlimits vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki vienojas par šo noteikumu 79.punktā minētā zvejas limita
apmaiņu vai nodošanu, attiecīgais nomnieks 10 dienu laikā pēc papildlimita noformēšanas
protokolā samaksā par noteikto papildlimitu vai no cita nomnieka iemainīto vai saņemto limitu vai
limita daļu, ja otrs nomnieks par to nav samaksājis zvejas tiesību nomas maksu, ņemot vērā
2020.gada 15.aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.516 1.2.apakšpunkta
sadaļas „Zivju murdi” 3.punktu.
2. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.516 1.5.apakšpunkta
sadaļas „Zivju tīkli” 5.punktu.
3. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.516 1.6.apakšpunkta
sadaļas „Reņģu tīkli” 5.punktu.
4. Izslēgt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.516 1.7.apakšpunkta
sadaļas „Zivju āķi” 7.punktu.
5. Piešķirt Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka
saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA" zvejas papildlimitu:
Zivju murdi

1

Zivju tīkli

3

Reņģu tīkli

1

Zivju āķi

100

6. Ņemot vērā to, ka Limbažu rajona Liepupes pagasta zvejnieku saimniecība "BENTOSS"
2020.gada 20.janvārī ir samaksājusi rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu pilnā
18

apmērā, noteikt, ka Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieka saimniecībai "SALACAS ZIVTIŅA" nav jāveic rūpnieciskās zvejas tiesību gada
nomas maksa par lēmuma 5.punktā noteikto zvejas papildlimitu.
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.153. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
ar Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecību
“SALACAS ZIVTIŅA”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas
Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecības “SALACAS ZIVTIŅA”, reģ. Nr.44101033783, juridiskā
adrese: "Zivtiņas", Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4033 (turpmāk tekstā arī – ZVS
“SALACAS ZIVTIŅA”), īpašnieka [..] 2020.gada 27.marta iesniegumu (reģistrēts 2020.gada
31.martā ar reģ. Nr.3.16.2/281), ar lūgumu pagarināt 2017.gada 6.marta rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma Nr.8-2.2/140 termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. Minētais lūgums pamatots ar to,
ka ZVS “SALACAS ZIVTIŅA” ir izstrādājusi projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta
finansējumam un Lauku atbalsta dienests kā vienu no projekta īstenošanas nosacījumiem ir
izvirzījis zvejas tiesību nomas līguma termiņu ne mazāku par 7 gadiem no projekta iesniegšanas
dienas.
ZVS “SALACAS ZIVTIŅA” ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībā atbilstoši 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām. ZVS “SALACAS ZIVTIŅA” ir
saņēmusi LR Zemkopības ministrijas izsniegtu speciālo atļauju (licence) Nr. ZK000212 (spēkā no
24.01.2017. līdz 11.05.2022).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
piekrastes ūdeņos” 5.punktu, saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2017.gada 6.marta Rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu Nr.8-2.2/140 ar
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecību
“SALACAS ZIVTIŅA” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese: “Zivtiņas”, Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads) uz laiku līdz 2029.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz 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.
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Lēmums Nr.154. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu iekšējos ūdeņos ar Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecību
“SALACAS ZIVTIŅA”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas
Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecības “SALACAS ZIVTIŅA”, reģ. Nr.44101033783, juridiskā
adrese: "Zivtiņas", Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4033 (turpmāk tekstā arī – ZVS
“SALACAS ZIVTIŅA”), īpašnieka [..] 2020.gada 27.marta iesniegumu (reģistrēts 2020.gada
31.martā ar reģ. Nr.3.16.2/281), ar lūgumu pagarināt 2019.gada 22.jūlija rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma Nr.8.2.2/146 termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. Minētais lūgums pamatots ar to,
ka ZVS “SALACAS ZIVTIŅA” ir izstrādājusi projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta
finansējumam un Lauku atbalsta dienests kā vienu no projekta īstenošanas nosacījumiem ir
izvirzījis zvejas tiesību nomas līguma termiņu ne mazāku par 7 gadiem no projekta iesniegšanas
dienas.
Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecība
“SALACAS ZIVTIŅA” ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībā.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša
zvejnieku saimniecība “SALACAS ZIVTIŅA” saņēmusi Salacgrīvas novada domes izsniegtu
speciālo atļauju (licence) Nr. 5 (spēkā no 22.07.2019. līdz 21.07.2024.).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 17. un 27.punktu, un saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2019.gadā 22.jūlija Rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu Nr.8.2.2/146 ar
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieku saimniecību
“SALACAS ZIVTIŅA” (reģ. Nr. 44101033783, juridiskā adrese: "Zivtiņas", Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads) uz laiku līdz 2029.gada 31.janvārim.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz 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.155. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
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20. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē,
Nēģu tacī Nr.1
(debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās G.Kristiņa-Tomsone)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku
saimniecības “KURĶIS” (reģ. Nr. 44101031759, juridiskā adrese: Zaļā iela 14, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads) īpašnieka [..] 2020.gada 27.februāra iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada
domē 2020.gada 27.februārī, reģ.Nr.3.16.2/170) ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu iekšējos ūdeņos, Salacās upē, nēģu tacī Nr.1 uz piecpadsmit gadiem.
Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija lēmumu Nr.222 „Par speciālās atļaujas
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu „Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina
zvejnieku saimniecībai „KURĶIS”””, Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai
“KURĶIS” izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas
upē.
Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecības “KURĶIS” esošais 2004.gada
15.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.33 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos”, 02.05.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 17.punktu, 27.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dāvis Melnalksnis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos,
Salacas upē, nēģu tacī Nr.1 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada 31.janvārim ar Salacgrīvas
pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecību “KURĶIS”” (reģ. Nr. 44101031759, juridiskā
adrese: Zaļā iela 14, Salacgrīva, Salacgrīvas novads).
2. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, nosakot
zvejas rīku – nēģu tacis Nr.1 (80 (astoņdesmit) murdi) Salacas upē.
Lēmums Nr.156. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē,
Nēģu tacī Nr.3
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Gobulauki” (reģ. Nr.
44102032183, juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) individuālā
komersanta [..] 2020.gada 23.februāra iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada
24.februārī, reģ.Nr.3.16.2/165), ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
iekšējos ūdeņos, Salacas upē, nēģu tacī Nr.3 uz piecpadsmit gadiem, jo spēkā esošā līguma
nosacījumi neatļauj pabeigt nēģu zvejas sezonu, kas beidzas 2021.gada 31.janvārī.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” (reģ. Nr.
44103083651, juridiskā adrese: Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) valdes
priekšsēdētāja Jāņa Krūmiņa 2020.gada 24.februāra iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē
2020.gada 24.februārī, reģ.Nr.3.16.2/166), ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
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līgumu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, nēģu tacī Nr.3 uz piecpadsmit gadiem, jo spēkā esošā līguma
nosacījumi neatļauj pabeigt nēģu zvejas sezonu, kas beidzas 2021.gada 31.janvārī.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju
Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese:
"Avotkalni 1" - 1, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieces [..] 2020.gada 24.februāra
iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 24.februārī, reģ.Nr.3.16.2/167), ar
lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, nēģu tacī
Nr.3 uz piecpadsmit gadiem, jo spēkā esošā līguma nosacījumi neatļauj pabeigt nēģu zvejas sezonu,
kas beidzas 2021.gada 31.janvārī.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.217 „Par speciālās atļaujas
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam komersantam
“Gobulauki””, individuālajam komersantam “Gobulauki” izsniegta speciālā atļauja (licence)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.216 „Par speciālās atļaujas
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes
1””, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” izsniegta speciālā atļauja (licence)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.296 „ Par speciālās atļaujas
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar
lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieku saimniecībai “RHODEUS””, Limbažu rajona Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieku saimniecībai “RHODEUS” izsniegta speciālā
atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
Individuālajam komersantam „Gobulauki” esošais 2009.gada 22.maija rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgums Nr.11 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” esošais 2014.gada 30.maija rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgums Nr.8-2.2/117 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieku saimniecībai
“RHODEUS” esošais 2009.gada 22.maija rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.12 ir spēkā
līdz 2020.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos”, 02.05.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 17.punktu, 27.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos nēģu tacī Nr.3, kas atrodas Salacas upē,
lejpus Pociema tilta komercsabiedrībām: zvejniecībā iekšējos ūdeņos individuālajam
komersantam „Gobulauki”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” un Limbažu rajona
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecībai “RHODEUS”:
1.1. Piešķirt zvejas rīka limitu 25 (divdesmit pieci) murdi;
1.2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki zvejas rīkus
izmanto atbilstoši savstarpēji saskaņotam zvejas rīku izmantošanas grafikam.
2. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos,
Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.3 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada
31.janvārim ar individuālo komersantu „Gobulauki” (Reģ. Nr. 44102032183, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads).
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3. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos,
Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.3 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada
31.janvārim ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” (Reģ. Nr. 44103083651, juridiskā
adrese: Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads).
4. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos,
Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.3 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada
31.janvārim ar Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka
saimniecība “RHODEUS” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese: "Avotkalni 1" - 1,
Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz 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.157. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Limbažu rajona Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecību “RHODEUS”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecības “RHODEUS” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā
adrese: "Avotkalni 1" - 1, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieces [..] 2020.gada
31.marta iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 1.aprīlī reģ.Nr.3.16.2/287), ar
lūgumu pagarināt 2008.gada 4.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.13 termiņu
līdz 2030.gadam. Minētais lūgums pamatots ar to, ka Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā
projektu “ZVJ RHODEUS zivju produktu pārstrādes rūpnīcas Salacgrīvā būvniecība un iekārtu
iegāde” un Lauku atbalsta dienests kā vienu no projekta īstenošanas nosacījumiem ir izvirzījis
zvejas tiesību nomas līguma termiņu ne mazāku par 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas.
Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība
“RHODEUS” ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībā. Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” saņēmusi LR Zemkopības ministrijas
izsniegtu speciālo atļauju (licence) Nr. ZK000206 (spēkā līdz 20.05.2020.).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes
ūdeņos” 5.punktu, saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2008.gadā 4.februāra Rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu Nr.13 ar Limbažu
rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecību
“RHODEUS” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese: "Avotkalni 1" - 1, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads) uz laiku līdz 2029.gada 31.decembrim.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz 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.158. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 4.februāra
lēmumu Nr. 3.11.1/148
[..]
Lēmums Nr.159. Administratīvais akts uz 2 lp., apstrīdēšanas iesniegums uz 8 lp., Salacgrīvas
novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 4.februāra lēmuma Nr.3,11,1/148 kopija uz 1 lp. un
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 20.marta skaidrojums Nr.1.17/129 par [..]
apstrīdēšanas iesniegumu uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par brīvpusdienu nodrošināšanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
2020.gada 12.martā pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā arī – Rīkojums). Rīkojuma 4.3.3 punkts nosaka, ka lai nodrošinātu
valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:
4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2.,
3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši
pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.,
2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);
4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts
budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai,
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo
izglītības ieguves formas vai vietas);
4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to
publisko savā tīmekļvietnē.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punkts nosaka, ka
laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un
atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
Pašvaldība ir tiesīga īstenot dažādus citus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības
iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā, lai nodrošinātu iepriekš piešķirtos pabalstus un
atvieglojumus ēdienam bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek
attālināti, bērni neierodas izglītības iestādēs un nevar saņemt siltas pusdienas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar 2020.gada 14.aprīļa Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, kā arī 2020.gada
15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Valstī izsludinātās krīzes laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām:
1.1.
turpināt nodrošināt brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 eiro apmērā par vienu mācību
dienu tiem Salacgrīvas novada pašvaldībā deklarētiem bērniem, kuru ģimenēm ar Salacgrīvas
novada domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirtas brīvpusdienas;
1.2.
sniegt atbalstu ēdināšanai, nodrošinot brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 eiro apmērā
par vienu mācību dienu, 1.–4.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un
daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušās Salacgrīvas novada pašvaldībā;
1.3.
pirmsskolas vecuma bērniem, kuru ģimenēm ar Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta
lēmumu tiek nodrošināta ēdināšana un tiem bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto izglītību
(5-6 gadi) no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, turpināt nodrošināt
brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 eiro apmērā par vienu mācību dienu.
2. Noteikt, ka lēmuma pirmajā punktā minētajām ģimenēm pārtikas pakas tiek izsniegtas katram
bērnam divas reizes kalendārajā mēnesī.
3. Pārtikas paku nodrošināšanu un nogādāšanu izglītojamiem organizēt Salacgrīvas novada domes
sociālajam dienestam, sadarbībā ar Ainažu pilsētas pārvaldi, Liepupes pagasta pārvaldi,
piesaistot Salacgrīvas novada domes autovadītājus – kurjerus.
4. Lēmumu, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas, publiskot Salacgrīvas novada
pašvaldības mājas lapā Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļai.
Lēmums Nr.160.
25. §
Par pabalsta piešķiršanu ģimenei (personai) koronavīrusa izraisītās slimības (COVID-19)
radušās krīzes situācijā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” ir izsludināta ārkārtēja situācija visā valsts teritorijā līdz 2020. gada
12.maijam.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk tekstā arī – Likums) 35.panta
otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei
(personai) pabalstu krīzes situācijā. Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu,
laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35.panta otrajā daļā
noteikto pabalstu krīzes situācijā.
Salacgrīvas novada dome 2018. gada 21. martā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”, kuru 9.2.punkts nosaka, ka vienai ģimenei
(personai) krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu
dēļ saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai
materiāla palīdzība, tiek piešķirts pabalsts līdz 285 euro.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar 2020.gada 14.aprīļa Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un 2020.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķirt pabalstu 80,00 EUR mēnesī krīzes
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situācijā nonākušai ģimenei (personai), kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvā teritorija un, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
1.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata
nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.) un tā nevar
nodrošināt pamatvajadzības (pārtika, veselības aprūpe);
1.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā
saistībā ar atgriešanos no jebkuras COVID-19 skartās valsts (piemēram, ja personas ienākumi
un uzkrājumi ir iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
1.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;
2. Ģimene (persona) pabalstu var saņemt ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas, iesniedzot
Salacgrīvas novada domes sociālajam dienestam iesniegumu un dokumentus, kas apliecina
krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.
3. Salacgrīvas novada domes sociālajam dienestam izvērtēt vai ģimene (persona) atbilst lēmuma
1.punktā norādītajiem kritērijiem, izvērtēt personas (ģimenes) situāciju un spēju apmierināt
pamatvajadzības, nepieciešamības gadījumā apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā un
pieprasot informāciju no valsts un pašvaldības institūcijām vai citām personām, un pieņemt
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja tiek konstatēts, ka ģimene
(persona) nav nonākusi krīzes situācijā, vai pati saviem spēkiem spēj nodrošināt savas
pamatvajadzības.
Lēmums Nr.161.
26. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gadam samaksas termiņa pārcelšanu
(debatēs piedalās D.Melnalksnis, D.Straubergs)
Deputāti vienojas maija komiteju sēdēs pārskatīt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta
lēmumu Nr.112 “Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums”.
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts apdraudējuma un tā seku un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar COVID-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt
citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, un 2020.gada
15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pārcelt likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteikto nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus par 2020. gadu no 15.maija uz 15.augustu.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai nosūtīt lēmumu pašvaldības nekustamo
īpašumu administrēšanas programmas “NINO” uzturētājiem sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “ZZ Dats”.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai par šī lēmuma pieņemšanu informēt
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā un
novada avīzē.
Lēmums Nr.162.
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27. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412
“Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas Daces Vilemsones
iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 30.martā ar reģ.Nr.3.18/89), saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410 apstiprinātajiem noteikumiem
“Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas un
uzskaites kārtību” 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2017.gada 28.decembra lēmumā
Nr.412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”:
Lēmuma 7.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“7. Pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” galdnieks-remontstrādnieks Haralds Sīpols”.
Lēmums Nr.163. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Pamatojoties uz Liepupes pagasta pārvaldes vadītājas 2020.gada 28.februāra iesniegumu
(reģ. Nr.3.18/51), saskaņā ar 2020.gada 11.marta Attīstības komitejas, 2020.gada 11.marta un
15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra
lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
sarakstu”:
Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
2.5. apakš sadaļas “Liepupes pagasta pārvalde” 5.ierakstu izteikt jaunā redakcijā:
Nr.

5

Amats

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

0.351

1

640 €

3.IIA

Piezīmes

Lēmums Nr.164. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par granta piešķiršanu komercdarbības atbalstam projektu konkursa
“Radīts Salacgrīvas novadā” uzvarētājam
(ziņo D.Straubergs; izsakās E.Lilenblate)
Salacgrīvas novada dome izskatījusi ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19. februāra
lēmumu Nr.80 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu”
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apstiprinātās projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2020.gada
25.marta protokolu Nr.1, kurā nolemts piešķirt grantu projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas
novadā” granta pretendentes [..] reģistrētam uzņēmumam SIA “MPP” (reģ.Nr.44103144621),
pamatojoties uz projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma (apstiprināts ar
Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.80) 10.1.apakšpunktu, un saskaņā ar
2020.gada 15.aprīļa Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt grantu komercdarbības atbalstam projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanas
pirmajam gadam, kas izlietojams periodā no 23.04.2020-22.04.2021, EUR 6900 (seši tūkstoši
deviņi simti euro) apmērā no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem projektu
konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” uzvarētājas [..] reģistrētam uzņēmumam SIA “MPP”,
reģ.Nr.44103144621, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 12-7, Salacgrīvas novads, Ainaži,
LV-4035. Grantu piešķirt projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” konkursa vērtēšanas
komisijas 2020.gada 25.martā protokolā Nr.1 lēmumā norādītajām, izdevumu tāmē noteiktajām
atbalstāmām izmaksām.
2. Slēgt līgumu ar granta saņēmējas reģistrēto uzņēmumu SIA “MPP” par finansējuma
piešķiršanu EUR 6900 (seši tūkstoši deviņi simti euro) projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanai – Salacgrīvas novadā radīto produktu un pieejamo pakalpojumu atpazīstamības
veicināšanai un finansējuma atskaites iesniegšanu.
3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka “Radīts Salacgrīvas novadā” sociālo tīklu konti un piekļuves
paroles, pēc projektā norādītā termiņa beigām, atdodamas pašvaldības pārziņā.
4. Projekta realizācijas laiks: 23.04.2020-22.04.2021.
5. 2021.gada marta mēnesī projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijai
veikt SIA “MPP” uzņēmējdarbības izvērtēšanu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā”
īstenošanā, lai izvērtētu projektu realizācijas laika pagarināšanu uz diviem gadiem un granta
piešķiršanu 2021., 2022.gadā atbilstoši konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 25.marta
protokolā Nr. 1 lēmumā nolemtajam par granta piešķiršanu projekta īstenošanai otrajā gadā, t.i.,
no 2021.gada 23.aprīļa līdz 2022.gada 22.aprīlim – EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro), un
projekta īstenošanai trešajā gadā, t.i. no 2022.gada 23.aprīļa līdz 2023.gada 22.aprīlim – EUR
7000 (septiņi tūkstoši euro) .
6. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības konsultanti Elīnu Lilenblati.
Lēmums Nr.167. Pieteikums uz 3 lp. un projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas
komisijas 2020.gada 25.marta sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Izglītības likuma 15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 8. un 9.pantu, saskaņā ar 2020.gada 14.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2020.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr.297
“Par Salacgrīvas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto Salacgrīvas vidusskolas
nolikumu.
3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 23.aprīlī.
Lēmums Nr.166. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
budžetu un finanšu vadību”30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskatu ar bilances
kopsummu 33 195 669 euro un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 3 803 921 euro.
2. Apstiprināt konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildes pārskata
pēc naudas plūsmas ar ieņēmumiem 10 081 990 euro, izdevumiem 10 114 215 euro, saņemtiem
aizņēmumiem 1 623 078 euro, aizņēmumu atmaksu 473 497 euro, kapitāldaļu iegādi 116 124
euro, naudas atlikumu uz gada sākumu 3 328 001 euro, naudas atlikumu uz gada beigām 4 329
233 euro.
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada vadības ziņojumu.
4. Finanšu nodaļa ir atbildīga par Salacgrīvas novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata
iesniegšanu Valsts kasē. (Pēc iesniegšanas Salacgrīvas novada pašvaldības konsolidētais
2019.gada
pārskats
tiek
publicēts
Valsts
kases
mājas
lapā:
https://www.kase.gov.lv/parskati/pasvaldibu-menesa-un-gada-parskati.)
Lēmums Nr.167.
32. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Jankovska; izsakās K.Krūmiņš)
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 17.marta iesniegumu (reģ.Nr.3.18/76) par
finanšu līdzekļu nepieciešamību projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” realizācijai, saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
29

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus
EUR 161’837 (viens simts sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit septiņi euro)
projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” realizācijai.
2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam veikt būvniecības iepirkuma cenu izpēti, izveidojot iepirkumu komisiju, kurā
iekļauti Salacgrīvas novada domes speciālisti:
2.1.Izpilddirektors - SIA “Salacgrīvas ūdens” kapitāla daļu turētāju pārstāvis;
2.2. projektu vadītājs;
2.3. padomnieks juridiskos jautājumos.
3. 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.
4. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt, ņemot vērā lēmuma 3.punkta nosacījumus un ievērojot
to, ka pamatkapitāla palielinājums tiek ieguldīts, ja izpildīti turpmāk minētie nosacījumi:
4.1.Salacgrīvas novada domē iesniegts noslēgtais būvdarbu līgums projekta “Kanalizācijas
tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” realizācijai,
4.2.SIA “Salacgrīvas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegts SIA “Salacgrīvas ūdens”
turpmākās komercdarbības mārketinga plāns, kurā, t.sk., iekļauts veicamo darbību izpildes
plāna grafiks.
5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.168. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
33.Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1. §
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
(ziņo D.Straubergs)
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
Salacgrīvas novada dome, pieņemot 2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” lēmuma 2.punktā nolēmusi
uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam
veikt būvniecības iepirkumu projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” realizācijai, izveidojot iepirkumu komisiju, kurā iekļauti Salacgrīvas novada domes
speciālisti, t.sk., uzdots iekļaut iepirkuma komisijā Salacgrīvas novada domes projektu vadītāju
Sarmu Kacaru.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
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noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1.punkts nosaka, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldībā: projektu vadītāja, Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amats, attīstības un projektu nodaļas vadītāja
amats atbilst valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma
7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas papildus šā
Likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā;
2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam
saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja.
Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās
daļas 24.punktu.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot projektu vadītāju amatos iepriekš minētajās
pašvaldības izveidotājās komisijās, saskaņā ar Likuma 8.1 panta 4.1 daļu, ir izvērtējusi un atļāvusi
savienot iepriekš minētos amatus, un šādā gadījumā nav nepieciešama cita atļauja savstarpējo amatu
savienošanai.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu. Salacgrīvas novada dome, pieņemot
2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”, lēmuma 2.punktā ir nolēmusi, ka pašvaldības
kapitālsabiedrības veicamajam būvniecības iepirkumam projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve
Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” realizācijai, iepirkuma komisijā iekļaujami Salacgrīvas novada
domes speciālisti, t.sk., Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarmu Kacara.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas amata pienākumus, Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata pienākumus, attīstības
un projektu nodaļas vadītāja amata pienākumus kopsakarā ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma
komisijas locekļa pienākumiem projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai, secināms, ka amatu savienošana interešu
konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta
otro daļu, 7.panta sesto daļau, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka
zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Personai savienot valsts amatpersonas amatus – projektu vadītāja, Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa, attīstības un projektu nodaļas vadītāja
amatu ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Kanalizācijas tīklu
izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo
lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.169. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.
33.2. §
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece (turpmāk
tekstā – Persona).
2. Prasījums
Salacgrīvas novada dome, pieņemot 2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” lēmuma 2.punktā nolēmusi
uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam
veikt būvniecības iepirkumu projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” realizācijai, izveidojot iepirkumu komisiju, kurā iekļauti Salacgrīvas novada domes
speciālisti, t.sk., uzdots iekļaut iepirkuma komisijā Salacgrīvas novada domes padomnieci
juridiskajos jautājumos.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
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personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1.punkts nosaka, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldībā: padomniece juridiskajos jautājumos, interešu
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas loceklis, Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Salacgrīvas novada
darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekle. Iepriekš minētie amati atbilst
valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu.
Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās
amatpersonas papildus šā Likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā;
2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam
saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja.
Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās
daļas 24.punktu.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot padomnieci juridiskajos jautājumos amatos
iepriekš minētajās pašvaldības izveidotājās komisijās, saskaņā ar Likuma 8.1 panta
4.1 daļu, ir izvērtējusi un atļāvusi savienot iepriekš minētos amatus, un šādā gadījumā nav
nepieciešama cita atļauja savstarpējo amatu savienošanai.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu. Salacgrīvas novada dome, pieņemot
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2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”, lēmuma 2.punktā ir nolēmusi, ka pašvaldības
kapitālsabiedrības veicamajam būvniecības iepirkumam projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve
Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” realizācijai, iepirkuma komisijā iekļaujami Salacgrīvas novada
domes speciālisti, t.sk., Salacgrīvas novada domes padomnieci juridiskajos jautājumos.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes padomnieka juridiskos jautājumos amata pienākumus,
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa, Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka, Salacgrīvas
novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa un pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas
locekļa pienākumiem projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā”
ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu
neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta
otro daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka
zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
5.1. Atļaut Personai savstarpējo savienot valsts amatpersonas amatus – padomnieka
juridiskajos jautājumos amatu ar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas locekļa, Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieka, Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas locekļa un pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu un otrādi;
5.2. Atļaut Personai savstarpēji savienot amatus šādās Salacgrīvas novada pašvaldības
izveidotās komisijās: interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas locekļa, Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka, Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas locekļa un pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu un otrādi;
5.3. Atļaut Personai savienot valsts amatpersonas amatus - padomnieka juridiskajos
jautājumos amatu, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
locekļa amatu,
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka amatu, Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas locekļa un pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu ar SIA “Salacgrīvas ūdens”
iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
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atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo
lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.170. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.
33.3. §
Par atļauju domes izpilddirektoram savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
Salacgrīvas novada dome, pieņemot 2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā” lēmuma 2.punktā nolēmusi
uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam
veikt būvniecības iepirkumu projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā
Salacgrīvā” realizācijai, izveidojot iepirkumu komisiju, kurā iekļauti Salacgrīvas novada domes
speciālisti, t.sk., uzdots iekļaut iepirkuma komisijā Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta 41 daļa nosaka, ka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo
amatu savstarpējai savienošanai.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1.punkts nosaka, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
atbilst valsts amatpersonas statusam un saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu, 7.panta ceturto daļu,
pašvaldības izpilddirektors papildus šā Likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
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2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir
dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotās komisijās: pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklis, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētājs,
komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem, jauniešu biznesa plānu konkursa
vērtēšanas komisijas loceklis, projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas
loceklis, projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas loceklis atbilst valsts
amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu.
Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās
amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā;
2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam
saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja. Ja profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku
iecelts amatā civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai
izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā
Persona par darbu iepriekš minētajās komisijās atlīdzību nesaņem.
Personas amats: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu.
Personas amati: pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kapitālsabiedrībās:
SIA “ZAAO” (reģ. Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201), akciju
sabiedrības “CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101), SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI”” (Reģ. Nr. 44103021789, juridiskā
adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001), SIA “Salacgrīvas ūdens” (reģ. Nr.
54103072471, juridiskā adrese: Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Ganību iela 4A, LV-4033), SIA
“Limbažu slimnīca” (Reģ. Nr. 40003361616, juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži, Klostera iela
3, LV-4001) atbilst valsts amatpersonas statusam saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 20.punktu
un saskaņā ar Likuma 6.panta pirmo un trešo daļu valsts amatpersonai, ievērojot Likuma
nosacījumus, ir noteikti vispārējie amatu savienošanas ierobežojumi, t.i., valsts amatpersonas amatu
ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā,
kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu
konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir
pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības
izpilddirektors.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu. Salacgrīvas novada dome, pieņemot
2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.168 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”, lēmuma 2.punktā ir nolēmusi, ka pašvaldības
kapitālsabiedrības veicamajam būvniecības iepirkumam projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve
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Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” realizācijai, iepirkuma komisijā iekļaujami Salacgrīvas novada
domes speciālisti, t.sk., Salacgrīvas novada domes izpilddirektors.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes izpilddirektora amata pienākumus, Personas amata
pienākumus iepriekš minētajās Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotās komisijās kopsakarā ar
SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem projekta “Kanalizācijas tīklu
izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai, secināms, ka
amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta otro
daļu, 7.panta piekto daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot
vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Personai savienot valsts amatpersonas amatus – Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora amatu, pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa, deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja, komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumiem locekļa, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas locekļa, projektu
konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas locekļa, projektu konkursa “Iedzīvotāji
veido savu vidi” vērtēšanas komisijas locekļa amatu ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija
locekļa amatu projekta “Kanalizācijas tīklu izbūve Pērnavas un Ostas ielā Salacgrīvā” ietvaros
nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo
lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.171. Administratīvais akts uz 2 lp. pievienots protokolam.
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34. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta
saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu””
apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
D.Straubergs ierosina papildināt sagatavoto lēmuma projektu ar Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatores S.Kukanovskas 2020.gada 21.aprīļa iesniegumā norādītajiem grozījumiem par
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma iekļaušanu budžetā projekta “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes projektu koordinatores S.Kukanovskas 2020.gada 21.aprīļa
iesniegumu (reģ.Nr.3.18/106).
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.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada
18.marta saistošajos noteikumos Nr.B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada
budžetu”” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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.172. Iesniegums uz 1 lp., pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (23.04.2020.)

____________________________
Inita Hartmane (23.04.2020.)

Sēdes protokolētāja
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