
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par 
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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.14 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2020.gada 21.oktobrī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

2. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.12 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu 

3. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

4. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] Salacgrīvas novadā  

5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tīruma ielā 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

9. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.329 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu” atcelšanu 

10. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4,  

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

11. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL MERIVA  pārdošanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

13. Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 

domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

14. Par apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par zemes gabala  Pietrags, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu  
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17. Par daļu pašvaldības zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā  

19. Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā  
20. Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/23 pagarināšanu [..] 

21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22. Par dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā telpu īres maksas 

apstiprināšanu 

23. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai Salacgrīvas 

vidusskolas dienesta dzīvoklim 

24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumā Nr.246 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī 

Nr.2” 

25. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.157 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī 

Nr.3” 

26. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.319 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “J.A.N.K.I.”” 

27. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

28. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

29. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

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 tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2021.gada kalendāram “Par Salacgrīvas 

novadu” 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 ”Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas  novadu sporta skolai 2020.gadā” 

33. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.543 “Par 

finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai” 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

35.1. Par medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, 

Timotiņi un Dambji 1,  Salacgrīvas pagasta teritorijā 

36. Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” apstiprināšanu 

37. Par naudas balvas piešķiršanu 

Informācija 

1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 2020.gada 1.oktobrim  

2. Informācija par Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (neieskaitot 

tiltu pār Salacu) pārbūves projektu 

 

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, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – 
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budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – 

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, 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, Liene Some–Tiesnese – Salacgrīvas novada domes attīstības un 

teritorijas plānotāja, Māris Aizsils – Salacgrīvas novada domes būvniecības projektu vadītājs  

 

Nepiedalās- deputāti Kristaps Močāns (darbnespējas dēļ), Kristīne Mauliņa (aizņemta darba 

pienākumu pildīšanā), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā) 

 

 D.Straubergs ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildus darba kārtības 

jautājumu “Par jaunizveidojamā Limbažu novada (ko veidos apvienojot Limbažu novada, 

Salacgrīvas novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un 

pieteikšanas termiņu”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

 D.Straubergs un E.Keisele ierosina no darba kārtības svītrot 37.jautājumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citi ierosinājumi, priekšlikumi par sēdes darba kārtību nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, 

iekļaujot papildus darba kārtības jautājumu Nr.35.2 “Par jaunizveidojamā Limbažu novada (ko 

veidos apvienojot Limbažu novada, Salacgrīvas novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu 

komisijas locekļu skaitu un pieteikšanas termiņu”, izslēdzot darba kārtības jautājumu Nr.37 “Par 

naudas balvu piešķiršanu”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādu darba kārtību: 

 

1. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

2. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.12 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu 

3. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

4. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] Salacgrīvas novadā  

5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tīruma ielā 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

9. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.329 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu” atcelšanu 

10. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4,  

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

11. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL MERIVA  pārdošanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
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13. Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 

domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

14. Par apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par zemes gabala  Pietrags, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu  

17. Par daļu pašvaldības zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupes pagastā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā  

19. Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā  
20. Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/23 pagarināšanu [..] 

21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22. Par dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā telpu īres maksas 

apstiprināšanu 

23. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai Salacgrīvas 

vidusskolas dienesta dzīvoklim 

24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumā Nr.246 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī 

Nr.2” 

25. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.157 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī 

Nr.3” 

26. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.319 “Par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “J.A.N.K.I.”” 

27. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

28. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

29. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

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 tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2021.gada kalendāram “Par Salacgrīvas 

novadu” 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 ”Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas  novadu sporta skolai 2020.gadā” 

33. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.543 “Par 

finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai” 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

35.1. Par medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, 

Timotiņi un Dambji 1,  Salacgrīvas pagasta teritorijā 

35.2. Par jaunizveidojamā Limbažu novada (ko veidos apvienojot Limbažu novada, Salacgrīvas 

novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un pieteikšanas 

termiņu 

36. Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija 

1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 2020.gada 1.oktobrim  

2. Informācija par Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (neieskaitot 

tiltu pār Salacu) pārbūves projektu 
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1.§ 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu 

un nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

L.Some – Tiesnese lūdz atlikt jautājumu par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai un informē: Redakcijas apspriešanu bija plānots uzsākt 28.oktobrī, taču šobrīd tā atlikta 

uz pagaidām nezināmu laiku. Šāds lēmums pieņemts, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija tās pārvaldītajā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) joprojām 

nav iekļāvusi nepieciešamo informāciju, kas ļautu sagatavot 2020.gada 16.oktobrī spēkā stājušiem 

grozījumiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstošus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

TAPIS sistēmas izmantošanu publiskās apspriešanas norisē kā obligātu nosaka Ministru kabineta 

noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

16.punkts. Līdzko tiks aktualizēti apbūves noteikumos iekļaujamie dati sistēmā TAPIS, dome varēs 

lemt par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas nodošanu publiskai 

apspriešanai. 

D.Straubergs ierosina atbalstīt attīstības un teritorijas plānotājas L.Somes-Tiesneses priekšlikumu 

un atlikt jautājumu par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas 

apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai līdz 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) būs iespējams sagatavot teritorijas 

plānojuma projektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

 

Lēmums Nr.375. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.12  

“Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas likuma “Par 

pašvaldībām” 45.panta  otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma saņemšanai. 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 5.oktobrī saņēmusi ministrijas 2020.gada 5.oktobra 

vēstuli Nr.1-18/8801 “Par Salacgrīvas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12” (turpmāk 

tekstā - atzinums), kurā izteikts šāds iebildums: 

1) Lūdzam izvērtēt un svītrot saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu. Norādām, ka nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu piedziņas mehānisms noteikts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

26. pantā. Jautājumi par laikā nenomaksāta nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

risināmi vienīgi pašvaldības un fiziskās personas administratīvi tiesisko attiecību kontekstā. 
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Ministrijas ieskatā ir izvērtējams, vai saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā izvirzītais 

nosacījums ir atbilstošs saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai – veicināt nekustamo īpašumu 

pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. 

2) Vienlaikus Ministrija izsaka priekšlikumu precizēt Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā 

iekļauto atsauci uz Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, jo šāds apakšpunkts Saistošajos 

noteikumos nav iekļauts.   

 Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē 

saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

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

Saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1.punktā norādītajam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto 

daļu, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

 1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra saistošos noteikumus                    

Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2020.gada 5.oktobra atzinumā Nr. 1-18/8801 “Par Salacgrīvas novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.12” norādītajam un svītrot Saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktu un 

labot Saistošo noteikumu 7.punkta apakšpunktu numerāciju. 

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

noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

Lēmums Nr.376. Pielikums uz 7 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020.gada 5.oktobra vēstules Nr.1-18/8801 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

  

Pamatojoties uz likuma „Likums par ostām” 26.pantu, 2020.gada 9.septembra Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/8083, saskaņā ar 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārstāvi Valdi Verneru. 

2. Iekļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieku Rolandu Strazdiņu 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārstāvi. 

 

Lēmums Nr.377. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 9.septembra 

vēstules Nr.1-132/8083 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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4. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] Salacgrīvas novadā 

  

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

būvniecības iesniegumu, kas ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 

2020.gada 4.augustā, izmantojot BIS, un būvprojekta izstrādātāja būvprojekta vadītāja [..] 

būvprojektu “Dzīvojamā māja, pirts un šķūnis”, nekustamajā īpašumā [..] Salacgrīvas nov., kadastra 

Nr. [..], zemes vienības  kadastra apzīmējums [..], ēku kadastra apzīmējumi - dzīvojamā māja [..], 

šķūnis [..], būvniecības veids – pārbūve un jauna būvniecība, II grupas būves, būves paredzētie 

galvenie lietošanas veidi 1121 (dzīvojamā māja), 1274 (pirts), 1274 (šķūnis)  (turpmāk – 

Būvniecības ieceres iesniegums), konstatē sekojošo: 

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

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

kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošas ēkas ar kadastra apzīmējumiem – dzīvojamā māja [..], 

pirts [..], kūts [..], šķūnis [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma kopīpašnieki 

[..]. Ir nodibināta un zemesgrāmatā reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma kārtība, kurā ir 

noteikts, ka [..] lietošanā un valdījumā ir daļa no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu [..], 

pirts ar kadastra apzīmējumu [..] un kūts ar kadastra apzīmējumu [..], kā arī zemes vienības daļa ar 

kadastra apzīmējumu [..], bet [..] kopīgā lietošanā un valdījumā ir daļa no dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], kā arī zemes vienības daļa ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

2020.gada 28.septembrī Būvvalde veica būvju pārbaudi Nekustamajā īpašumā, apsekošanas 

rezultāti ir apkopoti 2020.gada 28.aprīļa Atzinumā par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2020-

10352. Pārbaudes laikā Būvvalde konstatēja, ka Nekustamajā īpašumā ietilpstošajā zemes vienībā  

ar kadastra apzīmējumu [..] ir pārbūvētas esošās ēkas un uzbūvēta jauna ēka, kurai Būvvalde nav 

izsniegusi būvniecības atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) 

paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kurā ir atļauta dzīvojamās mājas un 

palīgēku būvniecība. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo platība 0,7336 ha atrodas Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča piekrastes daļēji krasta kāpu aizsargjoslas (0,5716 ha) un ierobežotās 

saimnieciskās darbības teritorijā (0,7336 ha), projektētās ēkas atrodas krasta kāpu aizsargjoslas 

teritorijā. 

Aizsargjoslu likuma 36.panta otrā daļa nosaka, ka krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē 

papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un 

paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad: 

1) saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumam tiek: 

a) atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves; 

b) būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai būvēm; 

c) pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, pārbūvējot esošās 

dzīvojamās ēkas, kuru platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem, to kopējā platība pēc pārbūves 

nedrīkst pārsniegt 150 kvadrātmetrus. 

Būvvalde konstatē, ka Būvniecības ieceres iesniegumā pirts būvniecība ir norādīta kā jauna 

būvniecība, bet topogrāfiskajā plānā ir fiksēts, ka tā ir jau realizēta, nesaņemot normatīvajos aktos 

nepieciešamās atļaujas, un tas ir pretrunā ar Būvniecības likuma 18.panta otrās daļas nosacījumiem. 
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Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez 

būvniecības ieceres dokumentācijas, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma 

raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, 

gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, 

kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. 

Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas 

veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma “Darbības, kurām nepieciešams 

sākotnējais izvērtējums” 11.punkta 12.apakšpunkts nosaka, ka sākotnējais ietekmes uz vidi 

novērtējums ir nepieciešams ēku un būvju būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai un restaurācijai 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Būvvalde konstatē, ka 

Būvniecības ieceres iesniegumam ir pievienots Valsts vides dienesta lēmums Nr.VI20VL0026 par 

sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma pārtraukšanu. 

Būvniecības likuma 14.panta trešā daļa (cita starpā) nosaka, ka izskatot būvniecības ieceres 

iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri. 

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.  

Būvniecības likuma 9.pants nosaka, ka būve projektējama, būvējama un ekspluatējama 

atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 

2) ugunsdrošība; 

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 

6) energoefektivitāte; 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

Starp [..]  ir noslēgta vienošanās par piekrišanu minētajai būvniecībai. 

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

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 
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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 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda 

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

 

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

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

 

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.378. Administratīvais akts uz 2 lp., 2020.gada 4.augusta būvniecības iesnieguma kopija 

uz 9 lp., ģenerālplāna izdruka uz 1 lp., nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līguma kopija uz 3 lp. 

un vienošanās kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.304 „Par 

zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu ar pretendentu atlasi, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2020.gada 

22.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu 

Nr.24, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt 2020.gada 22.septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātus zemes gabalam 

Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas ielā 7, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (200 kv.m 

platībā) un saskaņā ar 2020.gada 22.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.24, slēgt nomas līgumu par nomas tiesību piešķiršanu  

“Apsaimniekošanas biedrībai “Tūja 4””, reģ. Nr.40008206450, nosakot nomas maksu gadā 

EUR 30,00. 

2. Nomas tiesība tiek piešķirta teritorijas labiekārtošanai (automašīnu stāvlaukuma izveidošanai). 

3. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības 

nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 
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5. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot nomas 

līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas 

ir  EUR 50,00 (piecdesmit euro). 

6. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma 

izpildes organizēšanu. 

7. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.379. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 22.septembra izsoles protokola Nr.24 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

6. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tīruma ielā 26, Salacgrīvā,  

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.303 „Par 

pašvaldības zemes gabala Tīruma ielā 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles 

rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2020.gada 15.septembra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.23, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt 2020.gada 15.septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātus zemes gabalam 

Tīruma ielā 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (3,3042 ha platībā) un saskaņā ar 2020.gada 

15.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.23, slēgt nomas līgumu par nomas tiesību piešķiršanu  biedrībai “Tērces 10”, reģ. 

Nr.40008289715, nosakot nomas maksu gadā EUR 55,00. 

2. Nomas tiesība tiek piešķirta teritorijas labiekārtošanai, saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto 

izmantošanas mērķi - ūdens telpas publiskai izmantošanai (publiskiem pasākumiem, 

pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to nodrošināšanai nepieciešamai infrastruktūrai. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības 

nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot nomas 

līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas 

ir  EUR 50,00 (piecdesmit euro). 

6. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma 

izpildes organizēšanu. 

7. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.380. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 15.septembra izsoles protokola Nr.23 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.312 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.312, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Dārza iela 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. nosaka, ka 

pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā 

pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas 

dienas (sludinājums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (publikācijas datums 2020.gada 

27.augusts Nr.2020/165IZ19) un noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir 

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 28.augustā ar reģ. Nr. 

18.1.2/117) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Dārza iela 11A, Salacgrīvā pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 3630,00.  

Ņemot vērā 2020.gada 28.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.25 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi 

īpašuma nosacīto cenu EUR 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Dārza iela 11A, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 007 0234 (807 kv.m platībā) pārdošanu par 

nosacīto cenu EUR 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro) [..], personas kods [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Dārza iela 11A, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 007 0234, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6615 007 0230 (807 kv.m platībā) pievienojams [..] īpašumam 

[..], kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..]. 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu 

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.381. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 28.septembra sēdes protokola Nr.25 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.310 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 23.§), 2020.gada 6.oktobra Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.33, ņemot vērā to, ka nekustamā 

īpašuma nosolītājs biedrība “Laimes aka” ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 

EUR 760,00 (septiņi simti sešdesmit euro), saskaņā ar  2020.gada 14.oktobra 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, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā īpašuma kadastra Nr. 6672 004 0310 pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu EUR 760,00 (septiņi simti sešdesmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar  

biedrību “Laimes aka”, reģ. Nr. 40008299056. 

2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu 

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.382. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 6.oktobra izsoles protokola Nr.33 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.329  

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu” atcelšanu 

 

Ņemot vērā 2020.gada 25.septembra Vidzemes rajona tiesas tiesneses Baibas Caunītes 

lēmumu, kas saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 28.oktobrī un reģistrēts ar Nr.3.11/1204 

par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības īpašumam Takas iela 2, Liepupē, Liepupes 

pagastā, ar kuru atteiktas nostiprināt īpašuma tiesības [..] uz nekustamo īpašumu Takas iela 2, 

Liepupē, Liepupes pagastā, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  
Atcelt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.329 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē 

nosolīto cenu”. 

 

Lēmums Nr.383. LR Vidzemes rajona tiesas 2020.gada 28.septembra vēstules Nr.1-5/4795/2020 

kopija uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4,  

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumu Nr.347 „Par 

apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes 

gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā”, 2020.gada 7.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.34, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2020.gada 7.oktobrī notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par zemes gabala 

daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 008 0026 (0,25ha platībā) 

apbūves tiesību piešķiršanu. 
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2. Saskaņā ar 2020.gada 7.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.34, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu  ar “Limbažu rajona 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība "RHODEUS"”, 

reģ. Nr. 44101034810, nosakot apbūves tiesību maksu Ganību ielā 4 (0,25 ha platībā)  vienam 

gadam  EUR 68,00. 

3. Apbūves tiesība tiek piešķirta – komercobjekta apbūvei. 

4. Noteikt apbūves tiesību līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

5. Papildus izsolē nosolītai apbūves tiesību maksai, apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Limbažu novada pašvaldības, 

Salacgrīvas novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas. 

 

Lēmums Nr.384. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 7.oktobra izsoles protokola Nr.34 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

11. § 

Par kustamās mantas – automašīnas OPEL MERIVA  pārdošanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.355 „Par kustamās 

mantas – automašīnas OPEL MERIVA atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” (protokols Nr.12; 

24.§). Saskaņā ar iepriekš minētā lēmuma nosacījumiem, publikācijā noteiktajā termiņā, t.i., 2 

(divu) nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Salacgrīvas novada ziņas” (publikācijas 

datums 2020.gada 22.septembris) automašīnas  OPEL MERIVA iegādei ir pieteicies viens 

pretendents. Vienīgais pretendents [..] (pieteikums reģistrēts  2020.gada 2.oktobrī Nr. 3.16.2/789) 

izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir samaksājis automašīnas cenu. Ņemot vērā iepriekš minēto 

un 2020.gada 12.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšana komisijas 

protokolu Nr. 35, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas OPEL MERIVA, 

valsts reģistrācijas Nr. GC 6753, pārdošanu par EUR 537,19 (pieci simti trīsdesmit septiņi euro 

un 19 centi) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

2. Desmit dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektoram veikt automašīnas pārreģistrāciju CSDD. 

 

Lēmums Nr.385. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 12.oktobra izsoles protokola Nr.35 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas 

kods [..], 2020.gada 21.maija atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2020.gada 22.maijā ar reģ. Nr. 

18.1.2/72) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Salacgrīvas pagastā Lejaspatkuļi,  kadastra 

Nr. 6672 004 0275, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0275 (0,1820 ha platībā) nodošanu 

atsavināšanai. 
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[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 

Salacgrīvas pagastā, Lejaspatkuļi nodošanu atsavināšanai. 

Zemes stapgabalam Salacgrīvas pagastā Lejaspatkuļi, kadastra Nr. 6672 004 0275, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 004 0275  piegul [..] īpašumā esošs nekustamais īpašums [..], kadastra 

Nr. [..], zemes vienības kadastra apz. [..], uz kura īpašuma tiesības nostiprināts Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..]. 

Salacgrīvas pagastā Lejaspatkuļi,  kadastra Nr. 6672 004 0275, zemes vienības kadastra apz. 

6672 004 0275 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas 

pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000604469. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 

zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās 

daļas 4.punktu un piekto daļu, ņemot vērā 2020.gada 30.septembra Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.11 un 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Lejaspatkuļi, kadastra Nr. 6672 004 0275, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 004 0275 (0,1820 ha platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Lejaspatkuļi, Liepupes pagastā atsavināt 

ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 570,00 (pieci 

simti septiņdesmit euro). 

4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.386. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp., iesnieguma kopija uz 1 lp. 

un pilnvaras kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 

domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 20.decembrī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā 2019.gada 20.decembrī ar reģ. Nr. 18.1.2/101) un 2020.gada 28.septembrī 

atkārtots atsavināšanas ierosinājums, kas reģistrēts Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā ar Nr. 18.1.2/131. 

[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 4.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, kas 

nosaka, ka zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala 

domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai, ir iesniegusi 

atsavināšanas ierosinājumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagastā, 
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Jaunskujiņas,  kadastra Nr. 6672 013 0052, nodošanu atsavināšanai (1,54 ha platībā) ½ domājamās 

daļas apmērā. 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas 

pagastā, Jaunskujiņas,  kadastra Nr. 6672 013 0052, zemes vienības kadastra apzīmējumu 6672 013 

0052 (1,54 ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000447981. 

Uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ½ domājamās daļas apmērā ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 6672 013 0052, Salacgrīvas pagastā, Jaunskujiņas, atrodas [..] piederoša 

dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..] un septiņas palīgēkas: pagrabs ar kadastra apzīmējumu 

[..],  kūts, šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..],  šķūnis ar kadastra 

apzīmējumu [..], pagrabs - ar kadastra apzīmējumu [..], kūts, šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..],  

kūts, šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], kas reģistrētas uz [..] vārda ½ domājamās daļas apmērā 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..]. 

2019.gada 21.novembrī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgts zemes nomas līgums 

Nr. 8.2.1/136 par zemes gabala, Jaunskujiņas,  kadastra Nr. 6672 013 0052, zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6672 013 0052 (1,54 ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā nomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 4.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

44.panta pirmo un ceturto daļu, 44.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 3.pantu, 2020.gada 30.septembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu 

Nr.11, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo apbūvētu zemesgabalu, 

Salacgrīvas pagastā, Jaunskujiņas,  kadastra Nr. 6672 013 0052, zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6672 013 0052 (1,54 ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā, pārdodot par brīvu 

cenu pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], personas kods [..]. 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā apbūvētā zemesgabala ½ domājamās daļas nosacīto cenu euro 5 

090,00 (pieci tūkstoši deviņdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība euro 170,00. 

3. Apstiprināt 1.punktā minētā apbūvētā zemesgabala atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.387. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp., un iesniegumi uz 2 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.346 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai”, ar kuru nodots atsavināšanai pašvaldībai piederošs 

apbūvēts zemesgabals Liepupes pagastā, Liepupē, Pārupes iela 1, kadastra Nr. 6660 009 0470 

(0,5002 ha platībā). 

Apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu, saskaņā ar likuma „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzēto, ierosinājis [..], personas 
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kods [..] un Salacgrīvas novada domē 2020.gada 28.augustā iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu 

(reģ. Nr.18.1.1/116).  

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto 

daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 3.pantu, 2020.gada 30.septembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu 

Nr.11, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6660 009 0470 (0,5002 ha platībā) nosacīto cenu EUR 3 146,00 (trīs tūkstoši viens 

simts četrdesmit seši euro). 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā apbūvētā zemesgabala atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkuma tiesīgai personai [..], personas kods [..], adrese: 

[..]. 

 

Lēmums Nr.388. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada pašvaldība 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.297 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai”.                                                 

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 30.septembra pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.11, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0545, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0565 (2,07 ha platībā) nosacīto cenu – EUR 2930,00 

(divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.389. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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16. § 

Par zemes gabala  Pietrags, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 20.maijā saņemts biedrības  “MAKŠĶERNIEKU 

KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909, adrese: Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva, 

biedrības valdes locekļu iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/417) par zemes gabala Ainažu pagastā, 

Pietrags nodošanu lietošanā biedrībai uz 10 gadiem apkārtējās vides aizsardzības, tai skaitā zivju 

resursu aizsardzības, organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, vietējās sabiedrības un tūristu 

izglītošanai, Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusa nodrošināšanai un popularizēšanai, 

tūrisma attīstībai. 

Zemes gabals Ainažu pagastā, Pietrags, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0432,  

2,24ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Ainažu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000463404. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas tūrisma un rekreācijas teritorijā, 

kurā paredzētā izmantošana ir tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanai, kā arī ar tūrisma un 

atpūtas industriju saistīto uzņēmumu izvietošanai.  

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. punktu, 29.4. punktu, kas nosaka, šo noteikumu 

32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts 

zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda 

tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā 

atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, 30.punktu un 2018.gada 20.februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskās personas mantas iznomāšana noteikumi”5.punktu, 

6.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka iepriekšminēto noteikumu 2.nodaļas normas var nepiemērot ( 

izņemot šo noteikumu 12.,14.,15.,18.,19.,20.,21.,30. un 31.punktu), ja iznomā nomas objektu 

biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it 

sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas 

sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības 

celšanu (turpmāk – biedrība vai nodibinājums), un starptautiskajām organizācijām, 73.punktu, un 

saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Iznomāt biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909, 

zemes gabalu Pietrags, Ainažu pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0432,  2,24ha 

platībā (saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto zemes robežu shēmu) un uz zemes gabala esošo 

nekustamo īpašumu – pamatlīdzekļus (saskaņā ar pielikumu Nr.2). 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – apkārtējās vides aizsardzības, tai skaitā zivju resursu 

aizsardzības, organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, vietējās sabiedrības un tūristu 

izglītošanai,  tūrisma attīstībai un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā 

labiekārtojuma elementu novietošana, ja to saskaņo Dabas aizsardzības pārvalde,  iesniedzot 

Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceri (Būvniecības informācijas sistēmā 

www.bis.gov.lv). 
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3. Noteikt, ka nomniekam jāievēro dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonas teritorijas 

nosacījumi un  nomātajā objektā veicamās darbības jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi 

un citām nepieciešamajām institūcijām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, kā 

arī jāsaņem nepieciešamās rakstveida atļaujas.  

4. Noteikt nomas maksu gadā zemes gabalam Pietrags, Ainažu pagastā, zemes vienības kadastra 

apz. 6625 003 0432,  2,24 ha platībā  - 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā noteikto minimālo nomas maksu 2018.gada 19.jūnija 

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

noteikumi” 5.punktā noteikto, kas ir euro 28,00 (divdesmit astoņi euro) gadā. 

5. Noteikt zemes gabala sastāvā esošā nekustamā īpašuma - pamatlīdzekļu, kas uzskaitīts 

pielikumā Nr.2, nomas maksu euro 23,68 (divdesmit trīs euro un 68 centi) mēnesī.  

6. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 10 gadi. 

7. Papildus 4.punktā un 5.punktā noteiktajai nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības 

un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

 

Lēmums Nr.390. Pielikumi uz 5 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par daļu pašvaldības zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupes pagastā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 4.septembra 

iesniegums, reģistrēts Liepupes pagasta pārvaldē 2020.gada 4.septembrī (reģ. Nr.3.16.2/717), ar 

lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, Mehanizācijas ielā 11, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (800kv.m platībā). 

Zemes gabals Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, 

saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13; §48), kas 

atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.494 (protokols 

Nr.12;22§). 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts sakņu dārzu izmantošanai. 

Uz zemes gabala teritorijā Nr.2 atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 12,2m 

garumā, kas ir iezīmēts zemes robežu shēmā (pielikums). 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

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

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

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

kadastra Nr. 6660 009 0511, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (800 kv.m platībā), 

bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju Nr.2, kurā atrodas 12,2 m garš 

kanalizācijas vads.  
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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, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī un līguma termiņu 10 

(desmit) gadi. 

6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.391. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā 

 

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

29.septembra iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/783), ar lūgumu pagarināt 2015.gada 1.decembra zemes 

nomas līgumu Nr. 8-2.1/4 par daļu zemes gabala  Muižas ielā 6, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0438 (266 kv.m platībā). 

Zemes gabals Muižas iela 6, kadastra Nr. 6660 009 0438 (1,0681 ha platībā) ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000496922. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts sakņu dārzu izmantošanai. 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

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

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

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt ar  [..], personas kods [..], 2015.gada 1.decembra zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/4  

par daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, Liepupē,  Muižas iela 6, zemes vienības kadastra 

Nr. 6660 009 0438 (266 kv.m platībā) iznomāšanu, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumā 

iezīmēto teritoriju Nr.1. 

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 
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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, ka vienošanās par zemes nomas līguma pagarināšanu stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī 

un nomas līgums tiek pagarināts uz 10 (desmit) gadiem. 

6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.392. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 1.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 

iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/139) ar  lūgumu iznomāt pašvaldības zemes gabala daļu Svētciemā ar 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0516 piemājas saimniecības uzturēšanai. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabalu izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

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

29.2.apakšpunktu, 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemes gabala daļu  Svētciemā ar zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0516 (0,0325 ha platībā), saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

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. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 10 gadi. 

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

nodoklis. 

6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Limbažu novada pašvaldības, 

Salacgrīvas novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas. 

 

Lēmums Nr.393. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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20. § 

Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/23 pagarināšanu [..] 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 4.septembrī saņemts [..], personas kods [..], deklarētā 

adrese [..], iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/718) par  2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma 

Nr. 8.2.6/23 pagarināšanu. 

2019.gada 14.oktobrī starp Salacgrīvas novada domi un [..] tika noslēgts Sociālā dzīvokļa 

īres līgums Nr. 8.2.6/23 (ar vienošanos Nr. 8.2.6/15 no 30.03.2020.g. par īres līguma 

pagarināšanu) par dzīvojamās telpas [..] 14,0 kv.m platībā un koplietošanas telpām 8,24kv.m 

platībā īri [..] ar līguma termiņu līdz 2020.gada 15.oktobrim. 

 [..] ir deklarējusies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī, maksājot pilnu īres maksu un 

maksu par apkuri. 

2020.gada 21.septembrī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/296 par to, ka [..] 

nepieciešams pagarināt īres līgumu, nosakot pilnu īres maksu. 

Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punkts nosaka, ka, ja sociālā dzīvokļa īrnieks 

neatbilst šo noteikumu 3.punkta vai 4.punkta nosacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) 

arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu 

un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres 

līgums.  

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

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

Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr. 9 “Par sociālā dzīvokļa 

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu un ņemot vērā 2013.gada 25.septembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

apstiprināšanu” 1.2.punktu, saskaņā ar 2020.gada 12.oktobra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas atzinumu, 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 8.2.6/23 [..] (telpas [..]), 

[..] (14,5 kv.m platībā) un koplietošanas telpām (8,24 kv.m platībā). 

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

3. Noteikt, ka papildus īres maksai tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā 

rēķina. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 
 

Lēmums Nr.394. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 21.septembra atzinums 

Nr.1.17/296 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

21. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 23.septembrī saņemts [..], personas kods [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/665) ar piekrišanu īrēt dzīvojamo platību [..]. 

[..] reģistrēts pašvaldības palīdzības reģistrā kā persona, kurai dzīvojamā platība piešķirama 

pirmā kārtā un kārtas numurs šajā reģistrā ir Nr.10. 
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2020.gada 7.oktobrī Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests sniedzis atzinumu 

Nr. 1.17/318, ka [..] ir vientuļš vecuma pensionārs, kuru nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo 

platību.  

Dzīvojamā telpa [..] ar platību 14,1 kv.m ir brīva - neizīrēta. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Pamatojoties uz Salacgrīvas novada 

domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 4. punkta 4.2. apakšpunktu, 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada 

domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā 

arī ņemot vērā 2020.gada 12.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Piešķir īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvojamo  telpu [..]  (14,4 kv.m platībā) un 

koplietošanas telpām (8,24 kv.m platībā) [..].  

2. Noteikt Sociālā dzīvokļa  īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī. 

3. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.45 “Par sociālā 

dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai [..]”, slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu, 

paredzēt, ka pašvaldība sedz daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, t.i., sedz 

izīrētās telpas apkures maksas daļu 70% apmērā. Apkures maksai piemērojams PVN likumā 

noteiktā kārtībā. 

4. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālajam dienestam. 

 

Lēmums Nr.395. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 7.oktobra atzinums 

Nr.1.17/318 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā telpu īres maksas 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.jūlija sēdes lēmumu Nr.281 „Par 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

jumta nomaiņas darbu finansēšanu”, kā arī ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecsalacas 

5, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 2020.gada 3.jūlija kopīpašnieku sanāksmes protokolu 

Nr.1, kā arī to, ka uzņēmējs 2020.gada 24.septembrī veicis būvdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Vecsalacas 5, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā jumta nomaiņai atbilstoši 2020.gada 

28.augustā noslēgtā līguma Nr.3.25.3/261 nosacījumiem par līguma summu 3379.22 euro, un 

saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro, trešo daļu, 11.1 pantu, 13.pantu, kā arī 

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

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 54.§) un saskaņā ar 2020.gada 

14.oktobra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Noteikt Salacgrīvas novada domes īpašumā esošajam renovētajam daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvoklim Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, dzīvojamās telpas 

(45,70 kv.m platībā) īres maksu EUR 6.75 mēnesī, kas sastāv no dzīvojamās mājas 
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apsaimniekošanas izdevumu, t.i., dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) izmaksām, 

daļu  EUR 6.71 un peļņas daļu EUR 0.04.  

2. Noteikt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā īrniekam apsaimniekošanas izdevumu maksas daļu, izņemot šī lēmuma 

1.punktā minēto apsaimniekošanas izdevumu daļu (dzīvojamās mājas nolietojuma 

(amortizācijas) izmaksas) jāmaksā dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar dzīvokļa 

kopsapulcē pieņemtu lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas kārtību 

un noslēgto līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.  

3. Brīdināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5-1, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, īrnieci likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktajā 

kārtībā par dzīvojamās telpas īres maksas vienpusēju paaugstināšanu. Slēgt vienošanos ar [..] 

par īres līguma izmaiņām. 

 

Lēmums Nr.396. Aprēķins uz 1  lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai 

Salacgrīvas vidusskolas dienesta dzīvoklim 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa Z.Tomsona sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2020.gada 

14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt apkures maksu 2020./2021.gada apkures sezonai Sporta ielas 8A, Salacgrīvā 

katlumājai 102,23 EUR/MWh. 

2. Noteikt apkures maksu Salacgrīvas vidusskolas dienesta dzīvoklim 2020./2021. gada apkures 

sezonā 184,09 EUR, vai 20,45 EUR mēnesī (dalot apkures maksu vienādās daļās uz deviņiem 

mēnešiem). 

3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.397. Tarifa aprēķins uz1  lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumā Nr.246  

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

Nēģu tacī Nr.2” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 7.augusta Zemkopības ministrijas vēstuli Nr.4.1-2e/1629/2020 

“Par nēģu murdu limitu Salacā”, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

17.jūnija lēmumā Nr. 246 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos 

ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī Nr.2”: 

 

Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 
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“1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos nēģu tacī Nr.2, kas atrodas  Salacas 

upē, lejpus Pociema tilta, šādām komercsabiedrībām:  

1.1. Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecībai “UPENIEKI”, piešķirot zvejas rīka 

limitu 8 (astoņi) nēģu murdi, 

1.2.  Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecībai “BUTE”, piešķirot zvejas rīka 

limitu 8 (astoņi) nēģu murdi, 

1.3.  Salacgrīvas pilsētas Bruno Šrenka zvejnieka saimniecībai “ABI PLUSS”, piešķirot zvejas 

rīka limitu 7 (septiņi) nēģu murdi, 

1.4. individuālajam komersantam “TACIS-2”, piešķirot zvejas rīka limitu 7 (septiņi) nēģu 

murdi.” 

 

Lēmums Nr.398. Zemkopības ministrijas 2020.gada 7.augusta vēstules Nr.4.1-2e/1629/2020 kopija 

uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

25. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.157  

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

Nēģu tacī Nr.3” 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 7.augusta Zemkopības ministrijas vēstuli Nr. 4.1-2e/1629/2020 

“Par nēģu murdu limitu Salacā”, saskaņā ar 2020.gada 14.oktobra 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, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

22.aprīļa lēmumā Nr. 157 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos 

ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī Nr.3”: 

 

Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos nēģu tacī Nr.3, kas atrodas  Salacas 

upē, lejpus Pociema tilta šādām komercsabiedrībām:  

1.5. Individuālajam komersantam „Gobulauki”, piešķirot zvejas rīka limitu 6 (seši) nēģu murdi, 

1.6.  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”, piešķirot zvejas rīka limitu 13 (trīspadsmit) 

nēģu murdi, 

1.7.  Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka 

saimniecībai “RHODEUS”, piešķirot zvejas rīka limitu 6 (seši) nēģu murdi.” 

 

Lēmums Nr.399.  

 

 

26. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.319  

“Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “J.A.N.K.I.”” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.punktu, saskaņā ar 

2020.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 
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Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.319 "Par rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “J.A.N.K.I.””: 

 aizstāt 5.punktā skaitli “2036.” ar skaitli “2035”. 

 

Lēmums Nr.400.  

 

 

27. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. 

noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 17.07.2020. lēmumu Nr.252 „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma aprēķina un sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu 

izglītības programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības 

programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, 29.09.2020. Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

2020.gadam”, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 3.panta otro daļu pielikumiem Nr.1, Nr.2, 

Nr.4, 2020.gada 05.oktobra Interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta 

mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas lēmumu, saskaņā ar 2020.gada 

12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 14.oktobra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone, Katrīna 

Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 310968, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 

31.decembrim EUR 38304, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 14744, saskaņā ar 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai 

no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 12803, saskaņā ar interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales 

komisijas apstiprināto sadalījumu (pielikumi Nr.4. un Nr.4.1.). 
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5. Nodrošināt pašvaldības finansējumu vispārizglītojošām izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 93567, saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

6. Nodrošināt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 31585, saskaņā ar interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 

sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

7. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.401. Pielikumi uz 8 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, saskaņā ar 2020.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Sanita Šlekone, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja 

tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt Liepupes pamatskolas: 

3.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.1.  

3.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.3.2.  

4. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas:  

4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.1.  

4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.4.2.  

4.3. pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.3.  

5. Apstiprināt Salacgrīvas novada mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.  

6. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumu Nr.451 

„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”. 

8. Lēmuma pielikumi Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.1, Nr. 3.2, Nr. 4.1, Nr. 5 un Nr. 6 piemērojami ar 

2020.gada 1.septembri. 

9. Lēmuma pielikums Nr.4.2 piemērojams laika periodam no 2020.gada 1.septembra līdz 

2020.gada 30.septembrim. 

10. Lēmuma pielikums Nr. 4.3 piemērojams ar 2020. gada 1.oktobri. 

 

Lēmums Nr.402. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 
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29. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”, saskaņā ar 

2020.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 14.oktobra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktores S.Šlekones apstiprināto ar 2020.gada 24.septembri 

piemērojamo Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu 

norādi, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.41 “Par 

Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu”. 

 

Lēmums Nr.403. Pielikums uz 1 lp. un iesnieguma kopija 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 Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistes Antras Paegles 2020.gada 

30.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/299) veikt grozījumus ES struktūrfonda projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistīto noteiktai stundas tarifa likmei ar 1.oktobri 

un personāla speciālistes Guntas Kristiņas - Tomsones 2020.gada 6.oktobra iesniegumu 

(reģ.Nr.3.18/330) veikt grozījumus ES sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” iesaistīto noteiktai stundas tarifa likmei ar 1.septembri, saskaņā ar 

2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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. 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

9.3.apakšsadaļu “Projekts “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”’  izteikt šādā redakcijā:  

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 
Pedagoga palīgs Liepupes 

pamatskolā* 
  6.58 euro/h 29.I 

Uz projekta 

realizācijas laiku 

līdz 31.05.2021. 

Ievērojot 

projekta 

finansējuma 
2 

Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  7.50 euro/h 29.I 
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3 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  7.67 euro/h 29.I 

apmēru tiek 

noteiktas slodzes 

un piesaistīto 

speciālistu 

skaits. 
4 

Interešu izglītības pulciņa 

“Robotika” pedagogs 

Salacgrīvas vidusskolā* 

  6.58 euro/h  

5 

Interešu izglītības pulciņa 

“Automobelisms” 

pedagogs Salacgrīvas 

vidusskolā* 

  6.58 euro/h  

6 
Psihologs Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolā* 
  6.58 euro/h  

7 

Sporta pedagogs peldēšanā 

Kr.Valdemāra Ainažu 

pamatskolā* 

  6.58 euro/h  

 

2. 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

9.4.apakšsadaļu “Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”’  izteikt 

šādā redakcijā:  

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 
Izglītības psihologs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  6.58 euro/h 29.I Uz projekta 

realizācijas laiku 

līdz 12/2022. 

Ievērojot 

projekta 

finansējuma 

apmēru tiek 

noteiktas slodzes 

un piesaistīto 

speciālistu 

skaits. 

2 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  6.58 euro/h 29.I 

3 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  6.58 euro/h 29.I 

4 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā* 
  6.58 euro/h 29.I 

*Katra mācību gada sākumā stundas likme tiek pārskatīta atbilstoši projektā iesaistīto pedagogu tarifikācijām 

 

3. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.oktobri. 

 

Lēmums Nr.404. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2021.gada kalendāram  

“Par Salacgrīvas novadu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses 

2020.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/323), noteikumiem „Par Salacgrīvas novada domes 

un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, un 

ņemot vērā 2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

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

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2021.gadam tirgošanas cenu EUR 

3.30.  

2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.405. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530  

”Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas  novadu sporta skolai 2020.gadā” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi iesniegto Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas uzraudzības padomes sēdes 2020.gada 13.oktobra protokolu (saņemts Salacgrīvas novada 

domē 2020.gada 14.oktobrī, reģistrēts ar reģ. Nr.3.18/341), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas direktores Diānas Zaļupes 2020.gada 5.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/325), 2020.gada 

13.oktobra iesniegumus un sniegto informāciju (reģ. Nr.3.18/336, 3.18/337, 3.18/338, 3.18/339 un 

3.18./344), un uzklausījusi Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras 

un jaunatnes jautājumos un Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas uzraudzības padomes 

locekles Evijas Keiseles ierosinājumu. 

2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejā deputāti ierosināja Limbažu un Salacgrīvas sporta 

skolas treneriem, kuri trenē Salacgrīvas novada audzēkņus, izmaksāt naudas balvu sakarā ar valstij 

un Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 

18.novembrī. Atbilstoši Finanšu komitejas ierosinājumam, Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas 

treneriem, kuri trenē Salacgrīvas novada audzēkņus, naudas balva būtu izmaksājama pēc tādiem 

pašiem principiem, pēc kādiem naudas balva sakarā valsts un pašvaldības institūcijai svarīgu 

sasniegumu (notikumu) tiek izmaksāta citiem Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

darbiniekiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas nolikuma 57., 60 un 65.punktu, 2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.530 

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” ar  8., 9., 

10., 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:  

 

“8. Samazināt šī lēmuma 1.punktā minēto Salacgrīvas novada finansējumu Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas pamatbudžetam par 10275.78 euro (desmit tūkstoši divi simti 

septiņdesmit pieciem euro un 78 centi), proporcionāli audzēkņu skaitam saistībā ar atceltajiem 

pasākumiem valstī izsludinātās ārkārtas situācijas un ierobežojumu laikā. 

9. No šī lēmuma 4. punktā piešķirtā finansējuma Salacgrīvas novada sporta skolas 

programmai “Augstu sasniegumu sports” ieekonomētā finansējuma 10026 euro (desmit tūkstoši 

divdesmit seši euro) apmērā atļaut izmantot: 

9.1. 8026 euro Salacgrīvas jaunās airēšanas bāzes darbnīcas aprīkojumam, 

elektroinstrumentu iegādei sporta inventāra remontam un futbola vārtu uzstādīšanai Ainažos; 

9.2.  2000 euro  dambretes spēles demonstrēšanas tāfeļu divu komplektu iegādei, 

portatīvā datora ar programmām un printera iegādei. 

10. No šī lēmuma 5. punktā piešķirtā finansējuma Salacgrīvas novada audzēkņu dalībai 

starptautiskās sacensībās ieekonomētā finansējuma  4200 euro (četri tūkstoši divi simti euro) 

apmērā atļaut izlietot Salacgrīvas novada treneru datortehnikas un biroja tehnikas iegādei, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu treneru darba vidi, izglītošanās iespējas, metodisko materiālu sagatavošanu, 
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saziņai ar audzēkņiem un vecākiem, it īpaši, ņemot vērā pašreizējos epidemioloģiskos apstākļus un 

attālināto treniņu atkārtotu iespēju. 

11. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas Salacgrīvas novada treneriem 1046.51 euro (viens tūkstotis četrdesmit seši  euro, 51 cents)  

veselības apdrošināšanas polišu iegādei t.sk: 

11.1. Astrīdai Tamārai Gromovai, Mārītei Sakārnei, Kasparam Močānam, Kārlim 

Ozolam un  Kārlim Treijam -apdrošināšanas polises 12 mēnešiem, polises izmaksa katram 

149.50 euro; 

11.2. Uldim Močānam, Aigaram Ragainim un Mārim Bergšteinam – apdrošināšanas 

polise 7 mēnešiem, polises izmaksas katram 99.67 euro. 

12. Piešķirt 1242 euro   (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro) naudas balvas (un ar 

to saistīto nodokļu) izmaksai Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas treneriem, kuri trenē 

Salacgrīvas novada audzēkņus. Naudas balvas izmaksājamas turpmāk minētajiem treneriem šādā 

apjomā (pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas): 

12.1. Māris Bergšteins EUR 50 euro ; 

12.2. Astrīda Tamāra Gromova  82.90 euro; 

12.3. Kaspars Močāns  100 euro ; 

12.4. Kristaps Močāns  100 euro ; 

12.5. Uldis Močāns  50 euro ; 

12.6. Kārlis Ozols  100 euro ; 

12.7 Aigars Ragainis  50 euro ; 

12.8. Mārīte Sakārne  32.70 euro ; 

12.9. Kārlis Treijs  100 euro. 

13. Piešķirt 184 euro (viens simts astoņdesmit četri euro) naudas balvas (un ar to saistīto 

nodokļu) izmaksai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktorei. Naudas balva 

izmaksājama Diānai Zaļupei 100 euro (pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas) 

14. Piešķirt 184 euro (viens simts astoņdesmit četri euro) naudas balvas (un ar to saistīto 

nodokļu) izmaksai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktora vietniecei. Naudas balva 

izmaksājama Inesei Dubultei 100 euro (pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas)”. 

 

Lēmums Nr.406. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 2020.gada 

13.oktobra sēdes protokola Nr.3 izraksta kopija uz 2 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

33. § 

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

 

Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas 

trenera K.Močāna 2020.gada 28.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/312), vieglatlētikas treneres 

A.Gromovas 28.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/307), volejbola treneres M.Sakārnes 

24.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/280) un dambretes trenera K.Ozola 28.septembra 

iesniegumu (reģ.Nr.3.18/290) par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to 

apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 

un to apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016. domes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§), 

Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšlikumu un Sporta un atpūtas 

kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieces D.Kurpnieces 2020.gada 1.oktobra iesniegumu 

(reģ.Nr.3.18/308), saskaņā ar 2020.gada 12.oktobra izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par 
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sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim: piešķirt 

naudas balvas. 

 

Lēmums Nr.407. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.543  

“Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ. Nr.40008171197) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2020.gada 9.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/731) ar lūgumu 

veikt grozījumus  Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegtajā un Salacgrīvas novada 

domes apstiprinātajā tāmē, pamatojoties uz nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā 

ar 2020.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 14.oktobra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 

grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.543 “Par finansiālu 

atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai” (turpmāk tekstā – Lēmums): 

 

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Piešķirt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai EUR 2740.00 (divi tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit euro) Salacgrīvas novada pensionāru biedrības aktivitāšu atbalstam saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu Nr.1 un  EUR 5990 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro) Ražas un 

Ziemassvētku sarīkojumu organizēšanai novada senioriem Liepupē, Ainažos un Salacgrīvā, 

saskaņā šī lēmuma pielikumu Nr.2.”. 

2. Lēmuma pielikumu Nr. 1 un pielikumu Nr.2 izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumiem. 

3. Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot novada senioriem Ražas un 

Ziemassvētku sarīkojumus Liepupē, Ainažos un Salacgrīvā.” 

4. Slēgt vienošanos ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par grozījumiem 2020.gada 

15.janvārī noslēgtajā līgumā Nr.3.25.3/33 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.408. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

35.1. § 

Par medību tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, 

Timotiņi un Dambji 1,  Salacgrīvas pagasta teritorijā 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.314 „ Par medību 

tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, Timotiņi un Dambji 1,  Salacgrīvas 

pagasta teritorijā”. 

Ņemot vērā 2020.gada 13.oktobrī notikušās medību tiesību izsoles rezultātus un pamatojoties 

uz Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.oktobra 

protokoliem Nr.40., 41., 42. un 43.,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 
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Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt 2020.gada 13.oktobrī notikušās medību tiesību izsoles rezultātus: 

1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 13.oktobra protokolu Nr.40, slēgt medību tiesību līgumu ar “Mednieku klubu 

“Mežgaiļi””, reģ. Nr. 40008014808 par medību tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 

Stienūži, kadastra apz. 6672 004 0272 (38,15 ha platībā), nosakot medību tiesību gada 

maksu 200,15 euro. 

1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 13.oktobra protokolu Nr.41, slēgt medību tiesību līgumu ar “Mednieku klubu 

“Kursīši””, reģ. Nr.50008014871 par medību tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu Pīpenes, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0326 (6,05 ha platībā), nosakot medību tiesību 

gada maksu 34,00 euro. 

1.3. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 13.oktobra protokolu Nr.42, slēgt medību tiesību līgumu ar “Mednieku klubu 

“Kursīši””, reģ. Nr.50008014871 par medību tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 

Timotiņi, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0472 (11,26 ha platībā),  nosakot medību 

tiesību gada maksu 106,00 euro. 

1.4. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 13.oktobra protokolu Nr.43, slēgt medību tiesību līgumu ar “Mednieku klubu 

“Mežgaiļi””, reģ. Nr. 40008014808  par medību tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 

Dambji 1, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0003 (3,3 ha platībā),  nosakot medību 

tiesību gada maksu 46,00 euro. 

2. Noteikt medību tiesību izmantošanas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.409. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 13.oktobra izsoles protokolu Nr.40, 41, 42, 43 kopijas uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35.2. §  

Par jaunizveidojamā Limbažu novada (ko veidos apvienojot Limbažu novada, Salacgrīvas 

novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisijas locekļu skaitu  

un pieteikšanas termiņu 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktu, 

lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju 

apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību 

deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Minētajā likumā nav minēts, ka 

apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, jāsasauc arī lai noteiktu novada vēlēšanu komisijas 

locekļu skaitu un kandidātu pieteikšanas termiņu, savukārt ir norādīts, ka novada vēlēšanu komisiju 

izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu 

komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.  

Tā kā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nav regulējums, kas noteiktu 

pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanās izsludināšanas 

procesu, tad pašvaldība vadās pēc Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likumā noteiktā regulējuma. No minētā likuma 1.panta pirmās daļas izriet, ka 

novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā novadā no vēlētājiem tiek izveidota novada vēlēšanu 

komisija 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. 
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Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9.pantā 

noteikts, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. 

Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 

bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām.  

Ņemot vērā, ka jautājumi, kas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likumā attiecībā uz pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu noteikti kā tādi, 

kas ietilpst pašvaldības domes kompetencē, līdz ar to jaunā novada vēlēšanu komisijas 

izveidošanas, ievēlēšanas un finansēšanas jautājumi ir izlemjami deputātu kopsapulcē. 

 Ņemot vērā straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā un nepieciešamību to ierobežot, 

pašvaldību domes nesasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, bet lēmumus par 

apvienojamās pašvaldības - Limbažu novada (ko veidos Limbažu novada, Salacgrīvas novada un 

Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisija skaitlisko sastāvu un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu, pieņem katra dome atsevišķi, paredzot, ka lēmums ir pieņemts un  

stājas spēkā, ja lēmuma pieņemšanā ir  piedalījušies vairāk  nekā puse no visu attiecīgo domju 

deputātu kopskaita un  “Par” lēmuma projektu balsojušo deputātu svērto balsu matemātiskā summa  

sastāda vairāk kā pusi  no visu attiecīgo domju  deputātu, kuri piedalījās balsojumā, svērto balsu 

kopsummas. 

Atbilstoši Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas Centrālās vēlēšanu 

komisijai sniegtajam skaidrojumam par Likuma normas vienveidīgu un pareizi piemērošanu,  

deputātu kopsapulcē katra deputāta balss matemātiskā vērtība ir proporcionāla attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam, līdz ar to, lai aprēķinātu novada deputāta balss svaru, novadā 

ietilpstošo iedzīvotāju skaitu izdala ar novada deputātu skaitu.  Aprēķinā tiek izmantoti aktuālie 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra dati, kuri pieejami: 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/ 

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.07.2020. 

iedzīvotāju skaits  - Limbažu novadā, neņemot vērā Skultes pagasta iedzīvotāju skaitu, sastāda  – 

14829, Salacgrīvas novadā  - 7645 un Alojas novadā   - 4797.  Ievērojot, ka visu minēto  domju 

deputātu skaits ir 15, attiecīgi  viena Limbažu novada domes deputāta svērtais balsu svars ir 989, 

Salacgrīvas novada deputāta  - 510, un Alojas novada deputāta - ir 320. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 25.punktu,  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punkta 1.apakšpunktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta 

pirmo daļu un 9.pantu,  Salacgrīvas novada dome, kuru pārstāv 12 deputāti ar kopējo svērto balsu 

kopsummu 6116, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), deputātu  svērtais balsu svars – 

6116, PRET – nav (deputātu  svērtais balsu svars - 0), ATTURAS – nav (deputātu  svērtais balsu 

svars - 0), NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka jaunizveidojamā Limbažu novada (ko veidos apvienojot Limbažu novada, 

Salacgrīvas novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisija izveidojama 7  locekļu 

sastāvā. 

2. Noteikt jaunizveidojamā Limbažu novada (ko, veidos apvienojot, Limbažu novada, Salacgrīvas 

novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2020. gada 13. novembrim. 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
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3. Paziņojumu par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu (pielikumā) publicēt 

Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada domes mājaslapās 

un izlikt redzamās vietās pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām. 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad identiskus lēmumus pieņēmusi Limbažu novada dome, 

Salacgrīvas novada dome un Alojas novada dome un lēmuma pieņemšanā ir piedalījušies 

vairāk  nekā puse no visu attiecīgo domju deputātu kopskaita un  “Par” lēmuma projektu 

balsojušo deputātu svērto balsu matemātiskā summa  sastāda vairāk kā pusi  no visu attiecīgo 

domju  deputātu, kuri piedalījās balsojumā, svērto balsu kopsummas. 

 

Lēmums Nr.410. Pielikums uz 3 lp. un LR Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 25.septembra 

vēstules Nr.02-01.7/200e kopija uz 15 lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes  

2020.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2020.gada budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem, ”, saskaņā ar 

2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2020.gada budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-12 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.411. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 2020.gada 1.oktobrim. 

Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa.  

Informācija uz 12 lp. pievienota protokolam.  

 

 

2. Informācija par Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas 

(neieskaitot tiltu pār Salacu) pārbūves projektu 

Ziņo Salacgrīvas novada domes būvniecības projektu vadītājs. Jautājumus uzdod A.Jankovska. 

Izsakās D.Straubergs.  

Informācija uz lp. pievienota protokolam.  
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Deputāti vienojas par nākamās Salacgrīvas novada domes kārtējās sēdes sasaukšanas laiku – 

2020.gada 19.novembri plkst.15:00.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

     Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (26.10.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (26.10.2020.) 


