
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par 

fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

 

 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 

 

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.8 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2020.gada 17.jūnijā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]  

2. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]  

3. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]  

4. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.13.12.1-53 atcelšanu 

5. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas iela 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 43,  Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla” un glābšanas stacijas, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu ar pretendentu atlasi, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

13. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

14. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

15. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

16. Par apbūvēta zemes gabala Anitas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

17. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes 

pagastā 

18. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Tērces ielā 2A, Salacgrīvā  

19. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu 
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20. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nomu 

21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22. Par  2015.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/31 pagarināšanu [..] 

23. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz ceļa A17 “Vecmuiža- Dāči”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā  

24. Par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes 

uzdevumu  

25. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam 

komersantam “J.A.N.K.I.” 

26. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Salacgrīvas 

pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai “KURĶIS” 

27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu 

tacī Nr.2 

28. Par Zvejas tiesību nomas maksas izlietojumu 

29. Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” reorganizāciju  

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

31. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes Attīstības un projektu nodaļas nolikumā 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr. 272 “Par 

Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” 

33. Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales 

kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 “Par 

Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

36. Par finansiālu atbalstu biedrības “Mēs - sabiedrībai” projekta “Pūtēju orķestra “Enkurs” 

vēsturiskie mūzikas instrumenti” realizēšanai 

37. Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta “Rotaļu laukums 

bērniem” realizēšanai 

38. Papildus darba kārtības jautājumi: 

38.1. Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu autoceļu mezgla vienkāršotai 

atjaunošanai Tūjā, Liepupes pagastā 

39. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija 

saistošajos noteikumos Nr.B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – 

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

nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – 

galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Antra 

Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Gunta Kristiņa-Tomsone – Salacgrīvas 

novada domes personāla speciāliste, Elīna Lilenblate – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības 

konsultante, Ivo Juška – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists 

 

Nepiedalās- deputāti Dāvis Melnalksnis (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba 

pienākumu pildīšanā), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 38 jautājumiem 

un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto 

darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi [..], 2020.gada 11.maija 

paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-77), konstatēja sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) 

tiešsaistes datiem nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ir reģistrēts 

zemesgrāmatā [..]. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..]. 

2020.gada 22.aprīlī Būvvalde veica būvju pārbaudi Nekustamajā īpašumā, apsekošanas 

rezultāti ir apkopoti 2020.gada 22.aprīļa Atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3943. 

Pārbaudes laikā Būvvalde konstatēja, ka Nekustamajā īpašumā ietilpstošajā zemes vienībā  ar 

kadastra apzīmējumu [..] ir uzbūvēta saimniecības ēka, kurai Būvvalde nav izsniegusi būvniecības 

atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ir nepieciešams pieprasīt īpašniekam 

paskaidrojumu līdz 2020.gada 22.maijam. [..] iesniedza Būvvaldē 2020.gada 11.maija 

paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-77), kurā viņš atzina, ka ēka ir uzbūvēta patvaļīgi bez būvatļaujas. 

Būvvalde konstatē, ka minētā saimniecības ēka ir uzbūvēta zemes gabala priekšpagalmā, un 

tas ir pretrunā ar spēkā esošā Teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem. 

Būvniecības likuma 18.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka veicot būvdarbu kontroli, 

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta 

ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi 

veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, 

bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā 
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novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums 

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka ja uz zemes gabala atrodas vai tiek būvēta 

zemes īpašniekam piederoša būve, par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez būvatļaujas vai pirms 

tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 

nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes 

īpašnieks.  

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē 

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku 

novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis 

Būvvaldei. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas 

un 18.panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 

529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un 

saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē saimniecības ēkas būvniecības ieceres 

dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošā Teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem līdz 2020.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. 

 

Lēmums Nr.220. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 22.aprīļa 

Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3943 noraksts uz 6 lp. un paskaidrojums uz  1 

lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi [..] 2020.gada 18.maija 

paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-78), konstatēja sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) 

tiešsaistes datiem nekustamajā īpašumā [..] kadastra Nr.[..], ietilpst vairākas zemes vienības, tai 

skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], un uz tā esošas ēkas (turpmāk – Nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā [..]. Nekustamā īpašuma īpašnieki ir 

vairāki kopīpašnieki, tai skaitā [..], kura lietošanā un valdījumā ir daļa no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..]. 
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2020.gada 20.aprīlī Būvvalde veica būvju pārbaudi Nekustamajā īpašumā, apsekošanas 

rezultāti ir apkopoti 2020.gada 20.aprīļa Atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3868. 

Pārbaudes laikā Būvvalde konstatēja, ka Nekustamajā īpašumā ietilpstošajā zemes vienībā  ar 

kadastra apzīmējumu [..] ir uzbūvēta vasaras māja ar terasi, kurai Būvvalde nav izsniegusi 

būvniecības atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ir nepieciešams pieprasīt 

kopīpašniekiem paskaidrojumu līdz 2020.gada 20.maijam. [..] iesniedza Būvvaldē 2020.gada 

18.maija paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-78), kurā viņš atzina, ka minētā ēka ir uzbūvēta patvaļīgi 

bez būvatļaujas. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, kur pirms būvniecības ir jāveic sākotnējais ietekmes 

uz vidi novērtējums un jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi. 

Būvniecības likuma 18.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka veicot būvdarbu kontroli, 

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta 

ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi 

veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, 

bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā 

novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums 

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka ja uz zemes gabala atrodas vai tiek būvēta 

zemes īpašniekam piederoša būve, par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez būvatļaujas vai pirms 

tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 

nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes 

īpašnieks.  

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē 

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku 

novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis 

Būvvaldei. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas 

un 18.panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 

529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un 

saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

Uzdot [..] atjaunot iepriekšējo stāvokli nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 
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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.221. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 20.aprīļa 

Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3868 noraksts uz 5 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi [..] 2020.gada 20.maija 

paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-82), konstatēja sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) 

tiešsaistes datiem nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..] un uz tās esoša dzīvojamā māja un trīs palīgceltnes (turpmāk – Nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā [..]. Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..]. 

2020.gada 21.aprīlī Būvvalde veica būvju pārbaudi Nekustamajā īpašumā, apsekošanas 

rezultāti ir apkopoti 2020.gada 21.aprīļa Atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3914. 

Pārbaudes laikā Būvvalde konstatēja, ka Nekustamajā īpašumā ietilpstošajā zemes vienībā  ar 

kadastra apzīmējumu [..] ir patvaļīgi pārbūvēta dzīvojamā māja un uzbūvēta jauna pirts ēka, kurai 

Būvvalde nav izsniegusi būvniecības atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ir 

nepieciešams pieprasīt īpašniekam paskaidrojumu līdz 2020.gada 21.maijam. [..] iesniedza 

Būvvaldē 2020.gada 20.maija paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-82), kurā viņa atzina, ka dzīvojamā 

ēka ir pārbūvēta patvaļīgi bez būvatļaujas, pirts ēkai tika dots saskaņojums kā mazēkai, bet 

uzbūvēta ir ēka ar lielāku apbūves laukumu, kas neatbilst mazēkas statusam. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības zonas teritorijā, kur jebkurai būvniecībai ir 

nepieciešami Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi. 

Būvniecības likuma 18.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka veicot būvdarbu kontroli, 

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta 

ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi 

veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, 

bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā 

novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums 

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka ja uz zemes gabala atrodas vai tiek būvēta 

zemes īpašniekam piederoša būve, par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez būvatļaujas vai pirms 
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tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 

nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes 

īpašnieks.  

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē 

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku 

novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis 

Būvvaldei. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas 

un 18.panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 

529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un 

saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

1. Atļaut [..] dzīvojamās ēkas pārbūvi un pirts ēkas jaunu būvniecību (legalizāciju) 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē dzīvojamās mājas un pirts ēkas būvniecības 

ieceres dokumentāciju un tehniskās apsekošanas atzinumu par būves atbilstību Būvniecības 

likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu. 

 

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.222. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2014.gada 

22.septembra Lēmuma Nr.13-12.1-63 kopija uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 

21.aprīļa Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3914 noraksts uz 6 lp. un 

paskaidrojums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.13.12.1-53 atcelšanu 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi [..], (turpmāk – Iesniedzēja) 

2020.gada 15.maija iesniegumu par Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa lēmuma 

Nr.13.12.1-53 apstrīdēšanu, kurš ir saņemts Domes Klientu apkalpošanas centrā 2020.gada 19.maijā 

un reģistrēts ar Nr.3.16.2/144 (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar [..] zemesgrāmatas [..] datiem nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] ietilpst 

divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..], un uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..] esoša nojume ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Saskaņā ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistes datiem Nekustamā īpašuma 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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kopīpašnieces ir [..]. Noteikta un zemesgrāmatā reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma 

lietošanas kārtība, saskaņā ar kuru [..] lietošanā pāriet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], un 

[..] lietošanā pāriet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošā nojume. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas daļēji Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Vidzemes 

akmeņainā jūrmala” dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorijā. Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..] ir neapbūvēta, uz tās nav zemesgrāmatā reģistrētu ēku un būvju. 

2005.gada 13.jūlijā Liepupes pagasta būvvalde [..], ir izdevusi būvatļauju Nr.18/2005-07-13 

dzīvojamās mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] (būvatļaujā nav norādīts 

nekustamā īpašuma kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums), minētā būvatļauja 

bija derīga līdz 2018.gada 16.jūnijam, būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet ēka nav nodota 

ekspluatācijā, līdz ar to Domei būtu jāpiemēro paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, Būvvalde lūdza [..] iesniegt Būvvaldē visus nepieciešamos 

dokumentus dzīvojamās mājas nodošanai ekspluatācijā vai sniegt rakstisku paskaidrojumu par to, 

kāpēc dzīvojamā māja nav nodota ekspluatācijā, līdz 2020.gada 12.martam, bet nekādus 

paskaidrojumus no viņas nesaņēma. 

Būvvalde ir saņēmusi kopīpašnieces [..] 2020.gada 9.aprīļa paskaidrojumu (reģ. 

Nr.13.14.1.1-52) par to, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] dzīvojamās mājas būvniecība 

saskaņā ar izdoto būvatļauju nav uzsākta, un viņa lūdza atcelt izsniegto būvatļauju, lai netiktu 

piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. 

Administratīvā procesa likuma 83.panta pirmā daļa nosaka, ka iestāde pēc savas iniciatīvas 

vai personas iesnieguma var uzsākt administratīvo procesu no jauna un lemt par administratīvā akta 

atcelšanu saskaņā ar šā likuma 85. – 88.panta noteikumiem. 

Būvniecības likuma 15.panta sestā daļa nosaka, ka būvatļauju papildus Administratīvā 

procesa likumā noteiktajiem gadījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atcelt tās 

izdevējs, ja būvniecības ierosinātājs, kas ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs, kura 

uzdevumā uz noslēgtā līguma pamata tiek veikta būvniecība, neievēro šajā likumā vai citos 

būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto. 

2020.gada 14.aprīlī Būvvalde, pamatojoties uz  Administratīvā procesa likuma 83.panta 

pirmo daļu, Būvniecības likuma 15.panta sesto daļu, pieņēma lēmumu Nr. 13.12.1-53 “Par 

būvatļaujas atcelšanu” (turpmāk – Būvvaldes lēmums), ar kuru ir nolemts atcelt Liepupes pagasta 

būvvaldes 2005.gada 13.jūlijā izsniegto būvatļauju Nr.18/2005-07-13 dzīvojamās mājas būvniecībai 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

Būvvaldes lēmums satur norādi, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79. 

pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. LV-4033. 

Iesniedzēja Apstrīdēšanas iesniegumā, kurš ir iesniegts apstrīdēšanas termiņā, lūdz atcelt 

Būvvaldes lēmumu un norāda, ka minētā būvatļauja bija izdota zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu [..], nevis zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], kā tas ir noteikts Būvvaldes 

lēmumā. Apstrīdēšanas iesniegumā Iesniedzēja informē Būvvaldi, ka mēneša laikā tiks iesniegti 

nepieciešamie dokumenti Būvatļaujas pagarināšanai, bet līdz 2020.gada 15.jūnijam tie nav iesniegti. 

Salacgrīvas novada dome, ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Attīstības komitejas 

2020.gada 10.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Atcelt Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.13.12.1-53 “Par 

būvatļaujas atcelšanu”. 

https://likumi.lv/ta/id/55567#p85
https://likumi.lv/ta/id/55567#p88
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.223. Administratīvais akts uz 1 lp., Liepupes pagasta būvvaldes 2009.gada 13.jūlija 

Būvatļaujas Nr.18/2005-13 (Pagarināta) kopija uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 

12.februāra vēstules Nr.13.15.1.1-13 kopija uz 1 lp., [..] 2020.gada 9.aprīļa iesnieguma kopija uz 1 

lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa Lēmuma Nr.13.12.1-53 kopija uz 1 lp. un [..] 

2020.gada 15.maija iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 

 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 20.maija sēdē apstiprināja saistošos noteikumus                    

Nr.8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 

“Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi), kas 

likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 

36.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

(turpmāk tekstā arī – ministrija) zināšanai. 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 29.maijā saņēmusi ministrijas 2020.gada 29.maija 

vēstuli  Nr. 1-18/4858 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” (turpmāk tekstā- atzinums), ar kuru ir 

saskaņoti saistošie noteikumi, neizsakot iebildumus, vienlaikus ministrija aicina izvērtēt 

nepieciešamību veikt turpmāk minētos grozījumus saistošajos noteikumos: 

 

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 1.punktu no 2020.gada 12.marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā 

situācija.  

Ievērojot augstākminēto, nav saprotams tiesiskais pamatojums pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēt, ka no saistošo noteikumu 11.-18.punktā noteiktās nodevas par 

tirdzniecību publiskās vietās tirdzniecības dalībnieks tiek atbrīvots no 2020.gada 26.maija. 

Ja saistošo noteikumu izdošanas mērķis un tiesiskais pamats ir atbalsta sniegšana uzņēmējiem, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” un likumu “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā 

saistībā ar Covid-19 izplatību <https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-

arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-civid-19-izplatibu>”, tad pamatoti būtu noteikt, ka nodeva 

nav jāmaksā sākot ar šā gada 12.martu, proti, ar brīdi, no kura izsludināta ārkārtējā situācija. 

2) Precizēt saistošo noteikumu 40.punktu, papildinot to ar kārtību, kādā tiek atgriezta samaksātā 

nodeva par attiecīgo laika periodu (piemēram “pašvaldības līdz 2020.gada 31.jūlijam (datums 

var atšķirties) nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2020.gada 12.marta 

līdz 2020.gada 31.decembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar 

pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts 

norēķinu konts”. Vai, piemēram, “pašvaldība nodrošina samaksātā pašvaldības nodevas par 

periodu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim atmaksu. Lai saņemtu nodevas 

atmaksu, atļaujas saņēmējs domē iesniedz iesniegumu, norādot attiecīgu informāciju nodevas 

atmaksai. Ja nodevas apmaksa veikta skaidrā naudā, iesniegumam papildus pievieno čeku par 

nodevas apmaksu. Pašvaldības dome atmaksā nodevu viena mēneša laikā no iesnieguma 



10 

 

saņemšanas brīža”). 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos ieteikumus un secina, ka precizēs 

saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1. un 2.punktā norādītajam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020.gada 29.maija vēstuli Nr. 1-18/4858 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.8”,  likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas  4.punktu, kā arī ņemot vērā to, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

1.punktu no 2020.gada 12.marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, saskaņā ar 

likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 

36.panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija saistošos noteikumus Nr.8 

“Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2020.gada 29.maija atzinumā Nr. 1-18/4858 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” 

norādītajam: 

Noteikt, ka saistošo noteikumu 11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 14.punktu, 15.punktu, 

16.punktu, 17.punktu un 18.punktu nepiemēro no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim 

un precizēt saistošo noteikumu 40.punktu, papildinot to ar kārtību, kādā tiek atgriezta samaksātā 

nodeva par attiecīgo laika periodu, izsakot saistošo noteikumu 40.punktu šādā redakcijā: 

“40. Saistošo noteikumu 11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 14.punktu, 15.punktu, 16.punktu, 

17.punktu un 18.punktu nepiemēro no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa līdz 2020. gada 30. jūnijam nodrošina samaksātās 

pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās par periodu no 2020.gada 12.marta līdz 

2020.gada 31.decembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar 

pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts 

norēķinu konts.”. 

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

noteiktajā kārtībā un likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 

Covid-19 izplatību” 36.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

Lēmums Nr.224. Pielikums uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020.gada 29.maija vēstule Nr.1-18/4858 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā, Jaunā iela 12, kadastra Nr. 6615 006 0057, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 006 0057 (4798 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000235992. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 
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Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā,  Jaunā iela 12, kadastra Nr. 6615 006 0057. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.225.  

 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas iela 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā,  Salas iela 18, kadastra Nr. 6615 004 0275, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 004 0274 (0,6448 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000597541. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā,  Salas iela 18, kadastra Nr. 6615 004 0275. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.226.  

 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tērces iela 22, kadastra Nr. 6615 002 0091, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 002 0091 (2,71 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000211305. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā,  Tērces iela 22, kadastra Nr. 6615 002 0091. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.227.  

 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 43,  Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 19.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.51 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai”,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 19.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.3, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tērces iela 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 

6615 002 0196 (0,6386 ha platībā) nosacīto cenu – euro 6 010,00 (seši tūkstoši desmit euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.228. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 19.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 

 

10. § 

Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla” un glābšanas stacijas, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu ar pretendentu atlasi, 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 gabala “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 (18,16 

ha platībā) atbilst Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam un ir pašvaldības 

valdījumā. 

Uz zemes vienības atrodas glābšanas stacija. 
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Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

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

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2020.gada 1.jūnijā Salacgrīvas 

novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā saņemto sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja izziņu (reģ. Nr. 18.1.2/77) par tirgus nomas maksas noteikšanu zemes 

vienības daļai ar kadastra apz. 6615 007 0130 (2,00 ha platībā) un ēkai - glābšanas stacijai, saskaņā 

ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Rīkot zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla” Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, ar zemes 

vienības kadastra apz.6615 007 0130  2,00 ha platībā (pielikums Nr.2) un ēkas – glābšanas 

stacijas nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi. 

2. Noteikt iznomātās zemes un  ēkas - glābšanas stacijas izmantošanas veidu – tūrisma un 

aktīvās atpūtas pakalpojumu organizēšanai. 

3. Noteikt zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, ar zemes vienības kadastra apz.6615 

007 0130 (2, 00 ha platībā)  un ēkas - glābšanas stacijas izsoles sākumcenu nomas maksu 

gadā –  EUR 300,00 (trīs simtu euro), tajā skaitā ēkas – glābšanas stacijas nomas maksa 

EUR 200,00. 

4. Noteikt nomas līguma termiņu – 3 (trīs) gadi ar iespēju nomas līgumu pagarināt līdz 10 

(desmit) gadiem, ja nomas līguma termiņa laikā ir ticis piesaistīts finansējums pludmales 

attīstībai. 

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

īpašuma nodokli. 

6. Nomnieks maksā par patērēto elektrību un ūdeni pēc iznomātāja piestādītā rēķina. 

7. Apstiprināt  izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

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

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 70,00 (septiņdesmit euro). 

9. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

10. Apstiprināt zemes  nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.229 Pielikumi uz 9 lp. un izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 3 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

 

11. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 22.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.16 “Par 

pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai”,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 23.aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.4, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6660 900 0080 nosacīto cenu – EUR 1 050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.230. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

12. § 

Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda 

 

Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā 

minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un 

ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala 

piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā 

teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

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, likuma “Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likums” 1.panta 111 punktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals pilsētā ir valstij vai 

pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos 

apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai, kā arī 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  
 

1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,19 ha platībā ar kadastra Nr. 

6615 003 0110 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 003 0110 par starpgabalu un par 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu, un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda, kā arī piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 003 0110 

nosaukumu “Vidzemes iela 22A”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā 0,1820 ha platībā ar kadastra Nr. 

6672 004 0275 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 004 0275 par starpgabalu un par 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda, kā arī piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6672 004 0275 

nosaukumu “Lejaspatkuļi”, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.231. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās D.Būmane) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu, labojot drukas 

kļūdu norādītajā nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā platībā 

(aizstājot “kv.m” ar “ha”). 

 

Nekustamais īpašums Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 

6672 004 0142, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0142 (0,6760 ha platībā), uz 

kura atrodas administratīvā ēka ar kadastra apz. 6672 004 0142 001. 

 Saskaņā ar 2010.gada 31. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 297 “Par zemes vienību 

piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās 

ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā”, nekustamais īpašums 

Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6672 004 0142, zemes 

gabals ar kadastra apz. 6672 004 0142 (0,6760 ha platībā) un administratīvā ēka ar kadastra apz. 

6672 004 0142 001 nodota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā. 

Likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana), 4. punkts nosaka gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.), 5.punkts nosaka rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), 6. punkts nosaka  nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; veicināt makšķerēšanas 

sportu un apmācības. 

Nekustamais īpašums Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas novadā ar kadastra 

Nr. 6672 004 0142, zemes gabals ar kadastra apz. 6672 004 0142 (0,6760 ha platībā) un 

administratīvā ēka ar kadastra apz. 6672 004 0142 001 Salacgrīvas novada pašvaldībai ir 

nepieciešams autonomo funkciju nodrošināšanai – veikt teritorijas labiekārtošanu, veicināt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Salacgrīvas pagastā, attīstīt 

makšķerēšanas tūrismu, nodrošināt individuālās un grupu apmācības, iesaistīt vietējos iedzīvotājus 

izglītojošās talkās, rūpēties par zivju nārstu vietu saglabāšanu Salacas upē, kas saskaņā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju ir ceturtā nozīmīgākā lašupe Baltijas jūras reģionā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.,4.,5 un 6. punktu, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 
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Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošo nekustamo 

īpašumu Niedru iela 9, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6672 004 

0142, zemes gabals ar kadastra apz. 6672 004 0142 (0,6760 ha platībā) un administratīvā 

ēka ar kadastra apz. 6672 004 0142 001 nodot Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā, 

nodrošinot likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6.punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju izpildi.  

 

Lēmums Nr.232.  

 

 

14. § 

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās A.Jankovska) 

 

Izskatot [..] 1994.gada 30.maija iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu Salacgrīvas pilsētā 

un Salacgrīvas pagastā uz zemes gabalu [..] un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada 

dome konstatē:  

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1991.gada 18.aprīļa izziņu Nr. H-68 nekustamais 

īpašums – zemes gabals [..] Salacas pagastā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..]. [..] 

miris1947.gadā. Zemes gabala kopplatība 44,36 ha. 

Īpašuma tiesības uz zemes gabalu [..] atjaunot pieprasījuši arī citi bijušā zemes īpašnieka 

mantinieki: [..]. 

Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 19.februāra lēmumu Nr.3 zemes gabala [..] 

mantiniekiem ir atzītas īpašuma tiesības uz kopīpašumā piešķirto zemi Salacgrīvas pilsētā un 

Salacgrīvas pagastā, tajā skaitā [..] 1/6 domājamās daļas apmērā, kā arī noteikts kompensēt īpašuma 

tiesības par neatjaunoto zemes daļu. 

Saskaņā ar 2004.gada 15.oktobrī Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju bāriņtiesā noslēgto 

“Vienošanos” ar reģistra Nr. 423 zemes īpašumtiesību atjaunošanu pieprasījušās personas [..] ir 

panākušas vienošanos par mantojuma reālo sadali, ar kuru [..] saņem mantojumā zemi 0,12 ha platībā 

[..], Pērnavas ielā 46  (1/9 domājamās daļas apmērā) namīpašuma uzturēšanai, zemi 7,2 ha platībā 

Salacgrīvas pagastā un līdzvērtīgu zemi 0,1777 ha platībā Salacgrīvā, [..]. 

Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 15.oktobra lēmumu Nr.35 [..] ir atzītas 

īpašuma tiesības uz līdzvērtīgu zemes gabalu Salacgrīvā, [..] 0,1777 ha platībā.  

[..] miris 2019.gada 9.decembrī. 

Ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Ozoliņas 2020.gada 27.maijā izdoto 

mantojuma apliecību (ar reģistra Nr.1322) mantojuma tiesībās uz zemes gabalu Salacgrīvā, [..] ir 

apstiprināta [..].  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka [..] lejupējā trešās pakāpes pirmās šķiras mantiniece. 

Personu radniecība un bijušā zemes īpašnieka miršanas fakts ir pierādīts ar lietā esošiem 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošiem dokumentiem. 

Zemes gabalam Salacgrīvā, [..] ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: biosfēras 

rezervāta neitrālās zonas teritorija - 0.1777 ha; Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas 

saimnieciskās darbības joslas teritorija- 0.1777 ha; Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides 

un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija - 0.1777 ha. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu  

pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanas 

lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem 

attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  
 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemes gabalu 1777 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu [..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar izgatavoto zemes robežu plānu. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo 

daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 

adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.233. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

15. § 

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu [..] 

 

Izskatot [..] 1992.gada 21.maija iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu Salacgrīvas pilsētā 

uz zemes gabaliem [..] un iepazinusies ar lietas materiāliem, Salacgrīvas novada dome konstatē:  

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2008.gada 13.maija izziņu Nr. 5-N-2665  zemes 

gabali [..] Salacgrīvas pilsētā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja [..]. [..] mirusi 1956.gadā. Zemes 

gabala kopplatība 6657 m2. 

Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 29.oktobra lēmumu Nr.262 [..] ir atzītas 

īpašuma tiesības uz zemes gabalu [..] un uz zemes gabalu [..]  3500 m2 platībā Salacgrīvā, [..].  

Ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2008.gada 6.jūnija lēmumu Nr.24 [..] ir atjaunotas 

īpašuma tiesības uz zemes gabalu [..] Salacgrīvā, [..]  3653 m2 platībā 1/3 domājamās daļas apmērā. 

[..] mirusi 2016.gada 14.februārī. 

Ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Ozoliņas 2020.gada 27.janvārī izdoto 

mantojuma apliecību (ar reģistra Nr.241) mantojuma tiesībās uz zemes gabalu Salacgrīvā, [..] ir 

apstiprināts [..].  

[..] ir bijušās zemes īpašnieces [..] lejupējais ceturtās pakāpes pirmās šķiras mantinieks. 

Personu radniecība un bijušās zemes īpašnieces miršanas fakts ir pierādīts ar lietā esošiem 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošiem dokumentiem. 

Citi likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likuma noteiktā termiņā zemes īpašuma 

tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas saņemšanai nav iesnieguši.  

Zemes gabalam Salacgrīvā, [..] noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi - ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija - 0,006 ha; sanitārās aizsargjoslas teritorija ap 

kapsētu - 0,4086 ha; biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija - 0,4086 ha. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu  

pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanas 

lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem 

attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
  

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemes gabalu 4086 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu [..] Salacgrīvā, [..], saskaņā ar izgatavoto zemes robežu plānu. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 
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adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.234. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

16. § 

Par apbūvēta zemes gabala Anitas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

2020.gada 26.maijā Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.18.1.2/74) par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Anitas, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0383 (1140 kv.m platībā) iznomāšanu.  

Zemes gabals Anitas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 

007 0383, (0,1140 ha platībā) ar 2011.gada 20.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 243 ir 

noteikts kā  Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs. 

Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 100000578203 uz 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apz. 6672 007 0383 atrodas [..] piederoša būve ar 

kadastra apz. 6672 007 0383 001. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada 

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

tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods  [..], zemes  gabalu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Anitas ar zemes 

vienības kadastra apz. 6672 007 0383 (1140 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto. 

3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi. 

4. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma 

nodoklis. 

 

Lēmums Nr.235. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, 

Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada 

14.maijā ar reģ.Nr.3.16.2/401) par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, ar zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (427 kv.m platībā), iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, 

pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 3A. 

Zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 6 m garumā, kas ir iezīmēts 

zemes robežu shēmā. 

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 
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kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (427 kv.m platībā), pielikumā iezīmētā teritorija 

Nr.3A. 

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 30 (trīsdesmit) gadi. 

 

Lēmums Nr.236. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu Tērces ielā 2A, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 25.maija 

iesniegums, kas reģistrēts Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā ar reģ. 

Nr.18.1.2/73 par daļu zemes gabala Tērces ielā 2A, Salacgrīvā iznomāšanu piemājas saimniecības 

uzturēšanai, žoga novietošanai. 

Zemes gabals Tērces ielā 2A, Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0040 

(2103 kv.m platībā) reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000063216. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada 

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

tiesības noteikumi” 29., 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošo 

noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 2.punktu un ņemot vērā 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Tērces ielā 2A, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 

6615 001 0040 (40 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu shēmu. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu izmantošanai un žoga novietošanai. 

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 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā”, 2. punktā noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārza izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 12 gadi. 

5. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka [..] žoga novietošana, lai norobežotu no īpašuma [..], jāsaskaņo ar Salacgrīvas 

novada domes ainavu arhitektu un pēc saskaņojuma saņemšanas žoga būvniecības iecere 

jāiesniedz Salacgrīvas būvvaldē caur Būvniecības informācijas sistēmu www.bis.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.237. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu 

D.Būmane lūdz atlikt jautājumu par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu, jo arī citi piegulošo 

zemes gabalu īpašnieki vēlas izmantot šī starpgabala daļas. 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.  

  

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par zemes gabala daļas Salacgrīvā iznomāšanu.  

 

Lēmums Nr.238. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā,  

Salacgrīvas novadā nomu 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība). 

Lai pašvaldība varētu realizēt projektu “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā - 2.kārta” un paplašināt Krīperu ielu Salacgrīvā, izveidojot auto 

stāvlaukumu un gājēju celiņu Krīperu ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0066,  

nepieciešama zemes gabala daļa 266 kv.m platībā no īpašuma Pērnavas ielā 3,  kadastra Nr.[..], 

pielikums Nr.1.  

Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.180, īpašums 

Pērnavas ielā 3, kadastra Nr.[..], ar zemes vienības kadastra apz.[..] pieder [..], personas kods [..]. 

   Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā 

publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 

informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7.punktu, 17., 

18.punktu, pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Nomāt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 3,  kadastra Nr.[..], ar 

zemes vienības kadastra apz.[..], daļu  - zemes gabalu 266 kv.m platībā,  pielikums Nr.1. 

2. Noteikt nomātās zemes gabala daļas nomas maksu 6% apmērā no nomātās zemes gabala daļas 

266 kv.m platībā kadastrālās vērtības gadā.  

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 15 (piecpadsmit) gadi. 

4. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 266 kv.m platībā izmantošanas veidu – auto stāvlaukumu 

un gājēju celiņu izbūvei. 

5. Zemes nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

 

Lēmums Nr.239. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 27.maijā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā 

adrese [..], iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/449) par  2013.gada 31.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma 

Nr. 8-2.6/102 pagarināšanu. 

2020.gada 17.martā ar vienošanos Nr. 12 (reģ. Nr. 8-2.6/14) tika atjaunots 2013.gada 

31.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/102 un tas ir spēkā līdz  2020.gada 16.jūnijam. 

 [..] ar  ģimeni (trīs nepilngadīgiem bērniem)  ir deklarējusies un turpina dzīvot pašvaldības 

dzīvoklī. 

2020.gada 1.jūnijā Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests sniedzis atzinumu 

Nr. 1.17/181 [..] piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [..], nosakot īres līguma termiņu 12 mēneši. 

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

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

ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” punktu 1.2., saskaņā ar 2020.gada 8.jūnija Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], piešķirot īres tiesības uz sociālo dzīvokli [..] 

(47,5 kv.m platībā). 

2. Noteikt pilnu īres maksu  0,20 euro par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 12  mēneši. 

 

Lēmums Nr.240. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 

1.jūnija atzinums Nr.1.17/181 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par  2015.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/31 pagarināšanu īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 12.maijā saņemts [..], dzīvojošas [..], iesniegums 

(reģ.Nr.3.16.2/395) par 2015.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/31 pagarināšanu 

pašvaldības īpašumā [..], persona dzīvojusi un bijusi deklarēta šajā īpašumā no 1997.gada. 

 Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:   

2015.gada 29.jūlijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 247 [..] piešķirtas īres tiesības 

uz dzīvojamām telpām pirmajā stāvā un ar 2018.gada 16.maija lēmumu Nr. 167 “Par grozījumiem 



22 

 

2015. gada 1.augustā noslēgtā dzīvokļa īres līgumā Nr. 8-2.6/31 īpašumā [..], personai izīrētas 

telpas 76,00 kv.m platībā. 

Persona ar ģimeni turpina dzīvot dzīvoklī, jo nav citas dzīves vietas. Saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parādu. 

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

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

ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” punktu 1.3., un saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija 

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

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Pagarināt 2015.gada 1.augustā noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/31 (ar 2018.gada 21.maija vienošanos 

Nr. 8-2.6/27) ar [..], personas kods [..], [..] uz dzīvojamām telpām pirmajā stāvā  ar kopējo 

platību 76,00 kv.m. 

2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14. 

3. Noteikt līguma termiņu 10 gadi. 

Lēmums Nr.241. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz ceļa A17 “Vecmuiža- Dāči”, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu “Par ceļa zīmju 

uzstādīšanu uz ceļa A17 “Vecmuiža- Dāči”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”.  

 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz ceļa A17 “Vecmuiža- Dāči”,  

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

 

Pamatojoties uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2020.gada 8.aprīļa vēstuli 

Nr.1-5/1397 “Par ceļa satiksmes zīmju izvietošanu pie viesu nama “Vecmuiža”, saskaņā ar 

2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.323 “maksimālā ātruma ierobežojums 30km/h”, papildzīmes Nr.803 

“Zīmes darbības zona 250m” un ceļa zīmes Nr.121 “Bērni” uz ceļa A17 “Vecmuiža- Dāči”, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši lēmuma pielikumam. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1. punktā minēto ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu 

apmaksā viesu nama “Vecmuiža” īpašnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LGMG”, Reģ 

Nr. 44103032180 (juridiskā adrese: “Vīksnas”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-

4013). 

3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam veikt šī 

lēmuma 1. punktā noteikto ceļa zīmju saskaņošanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Pēc ceļa 

zīmju saskaņošanas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, informēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“LGMG” par ceļa zīmju uzstādīšanu. 

 

Lēmums Nr.242. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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24. § 

Par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes 

uzdevumu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Civillikumu I pielikumu (1102.pantam) Salaca ir publiskā upe, kurā zvejas 

tiesības pieder valstij. Civillikuma 1104.pants nosaka, ka publiskie ūdeņi ir valsts īpašums. Zemes 

pārvaldības likuma 15.panta otrās daļas izpratnē vietējā pašvaldība ir iekšzemes publisko ūdeņu, kas 

atrodas tās administratīvajā teritorijā, valdītājs. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 3.punktu, valdījumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus pašvaldības var izmantot 

autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i.,  kārtības noteikšanai, kādā izmantojami publiskā 

lietošanā esošie ūdeņi.  

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu pārvaldes uzdevuma par valstij 

piederošo zvejas tiesību izmantošanu publiskos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā vai piekļaujas tai, organizē pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, bet kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar 

tām - vienojoties šīm pašvaldībām. Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta ceturtajai daļai -

gadījumā, ja makšķerēšanai, vēžošanai konkrētos ūdeņos vai to daļā attiecībā uz vērtīgu zivju un 

vēžu sugām pastāvīgi vai uz laiku tiek noteikts ieguves apjoma vai ieguves rīku limits vai zivju un 

vēžu ieguves kārtība, kas atšķiras no makšķerēšanas, vēžošanas noteikumos paredzētās kārtības, 

makšķerēšanas, vēžošanas tiesības tajos var izmantot tikai ar īpašām atļaujām (licencēm), ievērojot 

konkrētajai ūdenstilpei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu un licencēto 

vēžošanu izstrādātā licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikuma noteikumus. 

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

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

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

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

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības publiskos ezeros un upēs, organizē pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi vai pašvaldības pilnvarota persona (turpmāk 

tekstā – Organizētājs).  Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 

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

Organizētājs, ievērojot iepriekš minēto noteikumu 7.punktu un      IV. nodaļu, izstrādā attiecīgo 

ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai medību nolikumu.  

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

par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās 

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

makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta 

makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām 

(licencēm). 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 3.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1                 

“N O L I K U M S Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” (turpmāk tekstā – Nolikums) 3.punkta 

nosacījumiem, licencētā makšķerēšana un vēžošana Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un daļēji dabas parkā 

“Salacas ieleja” (turpmāk tekstā arī – posms “Salaca I”) ir ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu 

signālvēžu  (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu. Licencētā makšķerēšana un 

vēžošana posmā “Salaca I” notiek Nolikuma 1. punktā norādītajā Salacas upes posmā, kas sākas no 

Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes 

labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei 

Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju. Saskaņā ar Nolikuma 4.punkta 
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nosacījumiem, licencēto makšķerēšanu posmā “Salaca I” organizē Salacgrīvas novada dome. 

Nolikums ir spēkā līdz 2029.gada 31.decembrim.  

Zvejniecības likuma 18.pants nosaka, ka attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

pašvaldības pilnvarotas personas var veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību iekšējos ūdeņos.  

Savukārt, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta nosacījumiem, valsts 

pārvaldes uzdevumu ar līdzdarbības līgumu var pilnvarot veikt privātpersonai, ja tas ir lietderīgi, to 

veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos un to var veikt vismaz tikpat efektīvi, kā arī, lai 

veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 

kārtībā publiska persona ar līdzdarbības līgumu var pilnvarot privātpersonu veikt savā kompetencē 

ietilpstošu pārvaldes uzdevumu. Lemjot par privātpersonas pilnvarošanu pildīt pārvaldes uzdevumu, 

ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, citus noteiktus objektīvus 

kritērijus, kā arī to, vai tā nepārstāv atsevišķas mantiski vai citādi ieinteresētas grupas intereses. 

Salacgrīvas novada domei, pieņemot lēmumu par pilnvarojumu veikt zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības funkcijas posmā “Salaca I”, ir pamats uzskatīt, ka Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā tiks nodrošināta pienācīga un regulāra zvejniecības un 

makšķerēšanas regulējošo tiesību aktu ievērošanas kontrole, jo kopīgo mērķu sasniegšanai tiks 

izmantoti ne vien valsts un pašvaldības, bet arī pilnvarotās personas rīcībā esošie līdzekļi, un tas 

radīs plašākas iespējas savstarpējai sadarbībai un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

pasākumu nodrošināšanai. 

Pašvaldības pienākumos ietilpst pildīt likumos noteiktās funkcijas, savas kompetences 

robežās organizēt un lemt par kārtību, kādā tās izpildāmas, tai skaitā par sabiedrības līdzdalību 

pārvaldes uzdevumu izpildē. Līdz ar to, izvērtējot minētos tiesiskos un faktiskos apstākļus un 

izdarot no tiem izrietošos apsvērumus, ir secināms, ka nolūkā veicināt racionālu vērtīgo zivju 

krājumu saglabāšanu, pavairošanu un izmantošanu, kuru ieguve pieļaujama ierobežotā apjomā, kā 

arī samazināt signālvēžu  (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu, un nodrošināt 

Salacas upes posma Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) ilgtspējīgu 

teritorijas attīstību un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, zivju resursu pārvaldīšanas 

funkcijas izpildē ir lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, pilnvarojot privātpersonu Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma izpratnē organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes 

posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un uzdot pilnvarotajai personai izstrādāt 

nepieciešamos Nolikuma grozījumus atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

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

prasībām, lai apstiprinātu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 3.janvāra saistošo noteikumu                                 

Nr. 1 “N O L I K U M S Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” grozījumus saskaņā ar Zvejniecības 

likuma 10.panta piekto daļu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

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

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

kā arī, lai atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām izvērtētu atbilstošāko pretendentu 

zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās ietilpstošā pārvaldes uzdevuma izpildei un 

licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanai posmā “Salaca I”, un ņemot vērā 2020.gada 

10.jūnija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Rīkot konkursu licencētās makšķerēšanas un  vēžošanas organizēšanas tiesību nodošanai 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) atbilstoši 

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

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punkta nosacījumiem, un pašvaldības zivju resursu 
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aizsardzības un uzraudzības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei posmā “Salaca 

I”.  

2. Apstiprināt konkursa nolikumu pilnvarojuma līgumu slēgšanai par pilnvarojumu organizēt 

licencēto makšķerēšanu un  vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (posms “Salaca I”) un veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās 

ietilpstošo pārvaldes uzdevumu posmā “Salaca I” (saskaņā ar pielikumu Nr. 1).  

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto pilnvarojumu līgumu projektus (saskaņā ar pielikumu 

Nr. 2 un pielikumu Nr. 3) un noteikt par šo publisko tiesību līguma izpildes kontroli un 

konkursa norises organizēšanu atbildīgo personu -  Salacgrīvas novada tūrisma informācijas 

centra direktori. 

4. Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai paziņojumu par konkursa rīkošanu licencētās 

makšķerēšanas un  vēžošanas Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 

(posms “Salaca I”) organizēšanai un  zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijā 

ietilpstošo pārvaldes uzdevumu veikšanai posmā “Salaca I” publicēt Salacgrīvas novada 

pašvaldības mājas lapā internetā piecu darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.243. Pielikumi uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

25. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam 

komersantam “J.A.N.K.I.” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta “J.A.N.K.I.” īpašnieka 

Nikolaja Koluškina 2020.gada 12.maija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/411) ar lūgumu izsniegt speciālo 

atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos. 

Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām individuālais komersants “J.A.AN.K.I.”  

iesniedzis iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Gada ienākumu deklarācija. 

Saskaņā ar 2020.gada 22.maija Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, individuālajam komersantam 

“J.A.N.K.I.” nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda.   

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, 

kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī 

saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Izsniegt uz pieciem gadiem individuālajam komersantam “J.A.N.K.I.” (Tīruma iela 6-5, 

Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033, reģ.Nr. 44102025374) speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Svētupes upē. 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 29.jūnijā. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.244. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam. 
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26. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu  

Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai “KURĶIS” 

(ziņo G.Kristiņa-Tomsone) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku 

saimniecības “KURĶIS” īpašnieka Aleksandra Rozenšteina 2020.gada 20.maija iesniegumu 

(reģ.Nr.3.16.2/426) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu 

iekšējos ūdeņos. 

Atbilstoši 2009.gada 8.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā 

izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par 

speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina 

zvejnieku saimniecība “KURĶIS” iesniegusi iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu 

kopijas: gada ienākumu deklarācija. Saskaņā ar 2020.gada 29.maija Valsts ieņēmumu dienesta 

Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai “KURĶIS” nav VID administrēto 

nodokļu (nodevu) parāda. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 2009.gada 8.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 

9.punktu, kā arī saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izsniegt uz pieciem gadiem Salacgrīvas pilsētas A.Rozenšteina zvejnieku saimniecībai 

“KURĶIS” (adrese: Zaļā iela 14, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033, reģ.Nr. 44101031759) 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 29.jūnijā. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.245. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, 

Nēģu tacī Nr.2 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās G.Kristiņa-Tomsone) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku 

saimniecības “UPENIEKI” (reģ. Nr. 44101018549, juridiskā adrese: “Upenieki”, Salacgrīvas 

pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033) (turpmāk tekstā arī – Z/s “Upenieki”) īpašnieka Gunāra 

Zvejnieka 2020.gada 7.maija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 8.maija, 

reģ.Nr.3.16.2/385), ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, nēģu tacī Nr.2 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 Salacas pagasta zvejnieku 

saimniecības “BUTE”  (reģ. Nr. 44101023037, juridiskā adrese: “Bute”, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads, LV-4033) (turpmāk tekstā arī – Zv/s “Bute”)  īpašnieka Visvalda Šrenka 

2020.gada 7.maija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 8.maijā, 
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reģ.Nr.3.16.2/386), ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, nēģu tacī Nr.2 uz piecpadsmit gadiem, jo spēkā esošā līguma nosacījumi neatļauj 

pabeigt nēģu zvejas sezonu, kas beidzas 2021.gada 31.janvārī.  

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka 

saimniecības “ABI PLUSS”  (reģ. Nr. 44101018549, juridiskā adrese: Transporta iela 8, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads, LV-4033) (turpmāk tekstā arī – Zv/s “ABI PLUSS”)  īpašnieka Bruno Šrenka 

2020.gada 12.maija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 12.maijā, 

reģ.Nr.3.16.2/396), ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, nēģu tacī Nr.2 uz piecpadsmit gadiem, jo spēkā esošā līguma nosacījumi neatļauj 

pabeigt nēģu zvejas sezonu, kas beidzas 2021.gada 31.janvārī.  

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālais komersanta “TACIS-2” (reģ. Nr. 

44102034930, juridiskā adrese: “Mārskalniņi 1”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-

4033) (turpmāk tekstā arī – IK “TACIS-2”)  individuālā komersanta Aināra Duncīša 2020.gada 

18.maija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 19.maijā, reģ.Nr.3.16.2/415), ar 

lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, nēģu tacī 

Nr.2 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 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.264 „ Par speciālās 

atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona Salacas pagasta 

zemnieku saimniecībai „UPENIEKI””, Z/s “Upenieki” izsniegta speciālā atļauja (licence) 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.295 „ Par speciālās atļaujas 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku 

saimniecībai "BUTE"”, Zv/s “Bute” izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā 

iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.401 „Par speciālās atļaujas 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka 

zvejnieku saimniecībai "ABI PLUSS"”, Zv/s “ABI PLUSS” izsniegta speciālā atļauja (licence) 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.365 „ Par speciālās 

atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam komersantam 

„Tacis-2””, IK “TACIS-2” izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos 

ūdeņos Salacas upē. 

Z/s „Upenieki” esošais 2011.gada 29.septembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

Nr.102/2011 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Zv/s “Bute”  esošais 2004.gada 15.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.34 ir 

spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Zv/s “ABI PLUSS” esošais 2009.gada 22.oktobra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

Nr.15 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

IK “TACIS-2” esošais 2011.gada 29.septembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

Nr.101/2011 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, ņemot vērā 2020.gada 9.jūnija Zvejnieku un makšķernieku 

konsultatīvās padomes ieteikumu un 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos nēģu tacī Nr.2, kas atrodas  Salacas upē, 

lejpus Pociema tilta komercsabiedrībām: Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku 

saimniecībai “UPENIEKI”, Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecībai “BUTE”, 

Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecības “ABI PLUSS” un  individuālais 

komersanta “TACIS-2”: 

1.1. Piešķirt zvejas rīka limitu 30 (trīsdesmit) nēģu murdi; 

1.2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki zvejas rīkus 

izmanto saskaņā ar Pielikumu. 

2. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.2 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada 

31.janvārim ar Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecību “UPENIEKI” (reģ. Nr. 

44101018549, juridiskā adrese: “Upenieki”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033). 

3. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.2 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada 

31.janvārim ar Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecības “BUTE”  (reģ. Nr. 

44101023037, juridiskā adrese: “Bute”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033). 

4. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.2 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada 

31.janvārim ar Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecības “ABI PLUSS”  (reģ. 

Nr. 44101018549, juridiskā adrese: Transporta iela 8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-

4033). 

5. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos, 

Salacas upē, lejpus Pociema tilta, nēģu tacī Nr.2 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2035.gada 

31.janvārim ar izskatījusi individuālais komersanta “TACIS-2” (reģ. Nr. 44102034930, 

juridiskā adrese: “Mārskalniņi 1”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033). 

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.246. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 3 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

28. § 

Par Zvejas tiesību nomas maksas izlietojumu 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”,  lai nodrošinātu sekmīgu zivju resursu 

aizsardzības pasākumu veikšanu un zvejas pārvaldīšanas nodrošināšanu ūdeņos, kas atrodas 

Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī, lai nodrošinātu piekļuvi zvejas 

vietām un sekmētu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Līdzekļus, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu vai to izsoli, izlietot zvejas 

uzraudzības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai Rīgas jūras līča piekrastē un gar Salacas upes 

krastu, kā arī Rīgas jūras līča zivju krājumu papildināšanai, atražošanai un ar to saistītu  izdevumu 

segšanai. 

 

Lēmums Nr.247.  

 

 

29. § 

Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” reorganizāciju 

 

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „BĀKA” (turpmāk tekstā – Centrs) ir 

Salacgrīvas novada domes dibināta iestāde. Centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni 

īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām.  

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.12 

“Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 5.punkta nosacījumiem, pašvaldības centrālās 

administrācijas sastāvā ietilpst, t.sk., arī Attīstības un projektu nodaļa. Saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu Nr.185 apstiprinātā Salacgrīvas novada domes 

Attīstības un projektu nodaļas nolikuma 2.1.10.apakšpunkta nosacījumiem, Attīstības un projektu 

nodaļas kompetencē ietilpst, t.sk., koordinēt ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Salacgrīvas 

novadā. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumu  Nr. 212 “Par 

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

novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” no Attīstības un projekta 

nodaļas ir izslēgts amats Uzņēmējdarbības konsultants un ir izveidota jauna struktūra -  

“Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts” ar amatu Uzņēmējdarbības konsultants. 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos Evija Keisele Salacgrīvas novada domei 2020. gada 7. maijā iesniegusi  iesniegumu 

(reģ.Nr.3.18/121) ar ierosinājumu izskatīt priekšlikumu par jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu 

centra izveidošanu. 

 Salacgrīvas novada domei iesniegtajā iesniegumā norādītais pamatojums Salacgrīvas 

novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” reorganizācijas nepieciešamībai ir tas, ka ir konstatēts, 

ka daudzas aktivitātes dublējas starp Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra ”BĀKA” un 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēm. Ir nepieciešams veidot vidi vienas iestādes kompetencē, lai 

veicinātu uzņēmēju resursu un esošā cilvēkkapitāla kapacitātes attīstību. Ir nepieciešams dot 

iespējas  jauniešiem veidoties par neordināri domājošām un radošām personām.   

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” reorganizācijas rezultātā, 

pievienojot tai struktūrvienību “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts”, un izveidojot Salacgrīvas 

novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centru, izveidotās jaunās pašvaldības iestādes 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra darbības pamatmērķis būtu 

jauniešu un uzņēmējdarbības kompetences attīstība, kā arī jauniešu brīvprātīgā darba sekmēšana 

Salacgrīvas novadā. 

Lai attīstītu jauniešu un uzņēmējdarbības kompetences, kā arī mūžizglītības un brīvprātīgā 

darba veicināšanu Salacgrīvas novadā,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 

trešās daļas 2.punktu, 27.pantu, 30.panto otro daļu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 8. jūnija Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2020.gada 10.jūnija Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Reorganizēt Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centru „BĀKA”, apvienojot Salacgrīvas 

novada pašvaldības institūcijas Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centru „BĀKA” un 
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struktūrvienību “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts”, izveidojot Salacgrīvas novada jaunatnes 

un uzņēmējdarbības iniciatīvu centru “BĀKA”. 

2. Noteikt, ka Salacgrīvas novada pašvaldības iestāde Salacgrīvas novada jaunatnes un 

uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “BĀKA” tiek izveidots ar 2020.gada 1. jūliju. 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt, ka Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “BĀKA” ir 

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” un struktūrvienības “Uzņēmējdarbības 

iniciatīvu atbalsts” saistību un tiesību pārņēmējs. 

5. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Andrim Zundem veikt visas nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā minēto institūciju reorganizāciju.  

6. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmuma Nr. 295 

(protokols Nr.9; 5.§) 2.punktu apstiprināto pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada jaunatnes 

iniciatīvu centrs ”BĀKA”” nolikumu. 

 

Lēmums Nr.248. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

30. § 

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

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu Nr.248 ”Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu 

centra „BĀKA” reorganizāciju”, ņemot vērā 2020.gada 8.jūnija Salacgrīvas novada domes amatu 

klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un saskaņā ar 2020.gada 

8.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2020.gada 10.jūnija Attīstības un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas 

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

un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Izslēgt no 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

šādu sadaļas:  

1.1. 10. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”, 

1.2. 6.11. Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts. 

2. Papildināt 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” ar 

sadaļu “11.  Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “Bāka””  šādā redakcijā:  

11.  Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “Bāka” 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Jaunatnes lietu speciālists 0.5 1 912 € 35. II  

2 
Uzņēmējdarbības 

konsultants 
0.5 1 912 € 32. II A  

3 Apkopēja 0.236 0.8 344 € 13. I  

   2.8 2 168 €   

 

Nr. Papildus amats/pienākumi Koeficients Slodzes 

 Piemaksa par 

papildus 

pienākumiem 

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 
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1 

Jaunatnes un 

uzņēmējdarbības iniciatīvu 

centra “Bāka” vadītājs * 

0.1  182 € 35. III 
Piemaksa par 

papildus darbu  

 

*Atbilstoši Salacgrīvas novada domes iestādes “Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “Bāka”” nolikuma                         

5.2. punkta nosacījumiem - Centru vada iestādes vadītājs, kuru no Centra darbinieku vidus apstiprina Salacgrīvas novada 

dome, pamatojoties uz domes lēmumu. 

 

3. Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus. 

4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

 

Lēmums Nr.249. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un amatu aprakstu projekti uz 

5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes Attīstības un projektu nodaļas nolikumā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumu Nr.212 “Par 

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

novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” un 2020.gada 17.jūnija 

lēmumu Nr.248 “Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA” reorganizāciju”, 

2020.gada 10.jūnija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

Izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.185 

(protokols Nr.5; 37.§) „Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā” apstiprinātajā 

Attīstības un projektu nodaļas nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

Izslēgt nolikuma 2.1.10. apakšpunktu. 

 

Lēmums Nr.250.  

 

 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr. 272  

“Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 2020. 

gada 8.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 10. jūnija Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 19.jūnija lēmumā Nr.272 “Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu” (turpmāk – Lēmums): 

 

1. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
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“2. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto ar 2020.gada 24.augustu 

piemērojamo Liepupes pamatskolas  pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.2.” 

2. Apstiprināt Lēmuma pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

3.    Lēmums piemērojams ar 2020.gada 24.augustu. 

 

Lēmums Nr.251. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un 

sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, uz 2016. gada 5. jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35. punktiem,  

2020. gada 8.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020. gada10. jūnija 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Apstiprināt noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un 

sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, saskaņā ar 

pielikumu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.458 

“Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” (protokols Nr.16; 2.§). 

3. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.252. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525  

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles ierosinājumu un Liepupes pamatskolas direktores 

Artas Rubezes 2020.gada 9.jūnija iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/135), saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija 

Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 525 “Par Liepupes 

pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku 
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ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 2.1.5.1 un 3.1.9.1 punktiem  

sekojošā redakcijā: 

“2.1.5.1. Uz noteiktu laika periodu, pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” līdz 23.06.2020. 

un periodā no 15.08.20220. līdz 31.08.2020. piemērot vecāku maksu ēdināšanas pakalpojumam 

pirmskolas izglītības audzēkņiem brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem pie kopējā 

bērnu skaita 10 un vairāk           EUR 2.00 dienā 

3.1.9.1. Uz noteiktu laika periodu, pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” līdz 23.06.2020. 

un periodā no 15.08.2020. līdz 31.08.2020. piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam 

pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 10 un vairāk: brokastis, 

pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                  EUR 5.60 dienā ” 

 

2. Lēmuma 2.1.5.1. punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.9.1. punktā apstiprinātās domes dotācija 

maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna izglītības 

iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī periodā pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” līdz 31.08.2020. neattaisnotu iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, 

nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek piemērota lēmuma 2.1.5. punktā noteiktā vecāku maksa 

un 3.1.9. punktā noteiktā domes dotācija par bērnu ēdināšanu, pie bērnu skaita izglītības iestādē 

10 un vairāk. 

 

Lēmums Nr.253. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35.§ 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524  

“Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Pamatojoties uz Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores Ievas Skujas 2020.gada 

28.maija iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/135),saskaņā ar 2020.gada 8.jūnija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2020.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 2.1.3.1., 3.1.6.1. 

un 3.1.7.1. punktiem  sekojošā redakcijā: 

“2.1.3.1. Uz noteiktu laika periodu, pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” līdz 31.08.2020. 

piemērot vecāku maksu ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem brokastis, 

pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem  EUR 2.00 dienā  

3.1.6.1 Uz noteiktu laika periodu, pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un 

tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” līdz 31.08.2020.  

piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā 

bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk: brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

EUR 5.85 dienā  

3.1.7.1 Uz noteiktu laika periodu, pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un 

tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” līdz 31.08.2020.  

piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā 
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bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk: brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  

EUR 6.93 dienā “ 

2. Lēmuma 2.1.3.1.punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.6.1 vai 3.1.7.1 . punktā apstiprinātās domes 

dotācija maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par bērna 

izglītības iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī periodā pēc tam, kad spēku zaudē likums “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” līdz 31.08.2020. neattaisnotu iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, 

nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek piemērota lēmuma 2.1.3. punktā noteiktā vecāku maksa 

un 3.1.6. vai 3.1.7. punktā noteiktā domes dotācija par bērnu ēdināšanu, pie bērnu skaita 

izglītības iestādē 8 un mazāk. 

 

Lēmums Nr.254. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Mēs - sabiedrībai” projekta “Pūtēju orķestra “Enkurs” 

vēsturiskie mūzikas instrumenti” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Mēs - sabiedrībai” valdes locekles Ilzes 

Saklaures 2020.gada 28.maija iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/453) un 2020.gada 4.jūnija iesniegums 

(reģ.Nr.3.16.2/474) par to, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības  fonda attīstības programmas 

2014.-2020.gadam, pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 

atbalstīta projekta “Pūtēju orķestra “Enkurs” vēsturiskie mūzikas instrumenti” realizēšana, kur 

projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13877.49 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

septiņi euro, 49 centi), tajā skaitā publiskais finansējums EUR 12489.74 (divpadsmit tūkstoši četri 

simti astoņdesmit deviņi euro, 74 centi) un 169.40 (viens simts sešdesmit deviņi euro, 40 centi) ir 

projekta neattiecināmās izmaksas bez, kurām projekta realizācija nav iespējama.. 

Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

8.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 10.jūnija Finanšu komitejas 

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

Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna 

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

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu  1557.15 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi eiro, 15 

centi), biedrības “Mēs -sabiedrībai” projekta “Pūtēju orķestra “Enkurs” vēsturiskie mūzikas 

instrumenti”  realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Mēs - sabiedrībai” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību “Mēs - sabiedrībai” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.255. Iesniegumi uz 15 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta 

“Rotaļu laukums bērniem” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” valdes 

priekšsēdētāja Mārča Kalniņa un valdes locekļa Jāņa Berga 2020.gada 4.jūnija iesniegums 
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(reģ.Nr.3.16.2/473) par to, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstīta projekta “Rotaļu laukums 

bērniem”  realizēšana, publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ biedrība samazinājusi projekta 

kopējās izmaksas, taču lai projektu realizētu ar kopējām izmaksām 10’500 euro, no kurām 

publiskais finansējums ir 6’702.12 euro, nepieciešamais līdzfinansējums ir 3’797.88 euro. 

Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 2020.gada 20.maija domes 

lēmumu Nr.204 “Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „“Rotaļu laukums bērniem” 

līdzfinansēšanu”, izvērtējot projekta nozīmību,  saskaņā ar 2020.gada 20.maija Finanšu komitejas 

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

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu  3’797.88 euro (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro, 88 

centi),  biedrības “Sports Salacgrīvas novadam”  projekta “Rotaļu laukums bērniem” 

realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu biedrību “Sports Salacgrīvas novadam”  par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.256. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

38.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

38.1. § 

Iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu autoceļu mezgla vienkāršotai atjaunošanai 

Tūjā, Liepupes pagastā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome atbalstīt Salacgrīvas novada domes ainavu arhitektes Gundegas Upītes-

Vīksnas 2020.gada 12.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3.18/159), piešķirt papildus nepieciešamo 

finansējumu EUR 31000 autoceļu mezgla vienkāršotās atjaunošanas Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā projekta pilnīgai realizācijai. 

 

Lēmums Nr.257. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

39. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija 

saistošajos noteikumos Nr.B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka lēmuma projekts sagatavots atbilstoši Finanšu komitejas atzinumiem un 

papildināms ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu par papildus finansējuma EUR 31000 piešķiršanu 



36 

 

autoceļu mezgla vienkāršotās atjaunošanas Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā projekta 

pilnīgai realizācijai. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, 

plānojot papildus izdevumus EUR 31000 autoceļu mezgla vienkāršotās atjaunošanas Tūjā, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā projekta pilnīgai realizācijai. 

 

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 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

20.maija saistošajos noteikumos Nr.B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-7 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.258. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par aktualitātēm Salacgrīvas 

novadā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (19.06.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (19.06.2020.) 


