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

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

 

 

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

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 

 

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.15 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2020.gada 19.novembrī  

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

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

2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumā Nr.112 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums”  

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

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

4. Par vēršanos Latvijas Republikas Saeimā 

5. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

7. Par konkursa „Ziemas rota 2020” nolikuma apstiprināšanu 

8. Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Salacgrīvas novadā nolikuma apstiprināšanu 

9. Par Salacgrīvas novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izveidots un uzturēts 

personas datu apstrādes reģistrs” apstiprināšanu 

10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumā Nr.252 “Par 

noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales 

kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu”  

11. Par pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītājas 

atbrīvošanu no amata  

12. Par pašvaldības iestādes "Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktora iecelšanu 

13. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

14. Par nekustamā īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 9A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā ielā 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Murdu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

22. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Lejaspatkuļi, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

23. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Lini, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Stūra iela 4-2, Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

28. Par apbūvēta zemes gabala Ezera iela 7, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

29. Par apbūvēta zemes gabala Māres,  Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumā Nr.353 „Par 

zemes gabalu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu” 

31. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Kannieki 3, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumā Nr.198 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu” 

33. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

34. Par ceļu satiksmes komisijas izveidošanu 

35. Par saistošo noteikumu Nr.15 "Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu 

36. Papildus darba kārtības jautājumi: 

36.1.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dālijas”, Liepupes pagastā, 

         Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

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

        pārdošanu par nosacīto cenu 

36.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā,  

        Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

       36.4. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 

               “Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

               cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

  36.5.Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524 

         “Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas 

         pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

37. Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 
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Piedalās- 

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

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – 

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

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

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule 

– Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada 

domes Informācijas nodaļas vadītāja, Liene Some – Tiesnese - Salacgrīvas novada domes attīstības 

un teritorijas plānotāja, Iveta Kupča – Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja 

Uzaicinātā persona: [..] 

 

Nepiedalās – deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Marita Kreituse (personiski iemesli), 

Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Agra Jankovska (personiski iemesli), Anda Alsberga 

(personiski iemesli) 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par situāciju Salacgrīvas 

novadā saistībā ar  koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 izplatību. 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 36 jautājumiem 

un 5 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Dome), izskatījusi būvniecības ierosinātājas [..], 

p.k.[..], būvniecības iesniegumu, kas ir iesniegts Būvvaldē, izmantojot BIS, un būvprojekta 

izstrādātāja [..] būvprojektu minimālajā sastāvā “Dzīvojamās mājas ar palīgēkām legalizācija”, [..], 

zemes vienības  kadastra apzīmējums [..], (turpmāk – Iesniegums), [..] 2020.gada 21.oktobra 

paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-166), kopsakarībā ar Domes rīcībā esošo informāciju konstatē 

sekojošo. 

Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst 5 zemes vienības, tajā skaitā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašniece ir Iesniedzēja. 

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] nav zemesgrāmatā reģistrētu ēku un būvju, bet 

apvidū eksistē dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis  un noliktava, kuras ir uzbūvētas, 

nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās būvniecības atļaujas un saskaņojumus.  

Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā 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. 
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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.  

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

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

ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, 

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

palīgēku būvniecība. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas lauku teritorijā (ārpus pilsētām un 

ciemiem) īpaši aizsargājamajā teritorijā “Salacas ieleja”, dabas lieguma zonā, un vienlaicīgi 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 

Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 1.pielikuma 10.4.2.punkts nosaka, ka 

Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi ir nepieciešami jaunu ēku būvniecībai un esošo ēku 

pārbūvei īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas. 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) darbojas savas kompetences robežās, 

kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav 

pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās 

būvniecības seku novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka 

lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 

kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis Būvvaldei.  

2020.gada 21.oktobrī [..] ir iesniegusi paskaidrojumu par ēku izcelsmi Nekustamajā 

īpašumā, kurā viņa paskaidro, ka ēkas ir būvējusi pati. 

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 11.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR – 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), 
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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. Atļaut [..], p.k.[..], dzīvojamās mājas un palīgēku būvniecību (legalizāciju) nekustamajā 

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

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

ieceres iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 

“Ēku būvnoteikumi” 28.punktu un Teritorijas plānojumu, un tehniskās apsekošanas atzinumu 

par būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām 

prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par 

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

3. Lai dzīvojamās mājas un palīgēku ekspluatācijas laikā novērstu vides piesārņojumu un mazinātu 

antropogēnās slodzes uz dabas parka teritoriju, Salacas upes aizsargjoslu un upi, uzdot [..] 

nodrošināt dzīvojamās mājas un palīgēku būvniecību saskaņā ar ainavu arhitekta atzinumu par 

teritorijas ainaviskajām vērtībām. 

 

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.412. Administratīvais akts uz 2 lp., 2020.gada 15.jūnija būvniecības iesnieguma kopija 

uz 8 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 6.jūlija Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-

BV-19.9-2020-6976 kopija uz 5 lp., izdruka no ģenerālā plāna uz 1 lp., fotouzņēmumi uz 2 lp. un 

[..] iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes  2020.gada 18.marta lēmumā Nr.112  

“Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums” 

(ziņo I.Bendrāte) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju iesniegumus 

saistībā ar  2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli 

Salacgrīvas novadā” 11.punkta nosacījumu piemērošanu, kas nosaka, ka: “11.Būvi, kuras 

būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi 

pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā, no lielākās turpmāk 

minētās kadastrālās vērtības: 11.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 11.2.būves 

kadastrālās vērtības.” un Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumu Nr.112  “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums”.   

Pamatojoties uz 2020.gada 11.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna 

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

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

izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumā Nr.112  “Par 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums” (turpmāk tekstā – Lēmums): 

 

1. Veikt izmaiņas saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo 

noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) 2020. taksācijas gadam aprēķinā nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem, kuri nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, šādā kārtībā: 

1. Izteikt Lēmuma 1.4., 1.5. un 1.6.punktu šādā redakcijā: 

“1.4. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz lēmumā noteiktajam termiņam, t.i., līdz  2020. 

gada 31. decembrim Iesniegumā minēto Nekustamā īpašuma nodokļa objektu nebūs nodevis 

ekspluatācijā, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļā noteiktajā ceturtajā NĪN 

maksāšanas termiņā piemērojama atlikusī NĪN aprēķina summa līdz NĪN gada aprēķinam, 

piemērojot Nekustamā īpašuma nodokļa objektam nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi, kas 

aprēķināta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 

“Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu. 

1.5. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz lēmumā noteiktajam termiņam, t.i., līdz 2020. gada 

31. decembrim Iesniegumā minēto Nekustamā īpašuma nodokļa objektu nodos ekspluatācijā, 

Finanšu nodaļai veicams NĪN pārrēķins ar 2020. gada 1. janvāri, Nekustamā īpašuma nodokļa 

objektam nepiemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas 

novadā” 11.punktu. 

1.6.  Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz 2020. gada 31. decembrim būs nodevis 

ekspluatācijā Nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kuram ar 2020. gada 1. janvāri ir piemērota 

nekustamā īpašuma nodokļa 3% likme saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta 

saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu, 

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai veicams NĪN pārrēķins ar 2020. gada 1. janvāri, NĪN 

aprēķinam nepiemērojot iepriekš minēto 3% likmi.” 

2. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei iesniegt informāciju Finanšu nodaļai par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā līdz 2020. gada 31. decembrim. 

 

Lēmums Nr.413. Informācija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

3. § 

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

un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 (protokols Nr.7; 

24.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” tika 

uzsākta Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) izstrāde. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.5; 1.§) “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides pārskata 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika uzsākta 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2018.gada 

28.maija līdz 2018.gada gada 7.jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 15 institūtu 

atzinumi un 72 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās Teritorijas 

plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā pieņēma lēmumu Nr.200 (protokols Nr.6; 3.§) 

“Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolemts grozīt 
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lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā: “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija sēdes lēmumu Nr.201 (protokols Nr.6; 

4.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un 

vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” tika uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (2.0) publiskā apspriešana. 

Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 31.maija līdz 2019.gada gada 21.jūnija. Publiskās 

apspriešanas laikā saņemti 14 institūtu atzinumi un 11 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās 

apspriešanas noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija sēdes lēmumu Nr.289 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata 

papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika 

uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (3.0) publiskā apspriešana. Publiskā 

apspriešana notika no 2019.gada 27.jūlija līdz 2019.gada gada 17.augustam. Publiskās apspriešanas 

laikā saņemti 18 atzinumi no institūcijām un 4 iesniegumi no iedzīvotājiem. Pēc publiskās 

apspriešanas noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.496 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas (3.1.) nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Teritorijas plānojuma 

papildinātās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 

27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 17 atzinumi no 

institūcijām un 11 iesniegumi no iedzīvotājiem. 2020.gada 10.februārī saņemts Teritorijas 

plānojuma izstrādes vadītāja Kristapa Močāna ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas (4.0) sabiedriskās apspriešanas laikā 

saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanu. Izstrādes vadītājs pēc 

redakcionālu precizējumu veikšanas Teritorijas plānojumā rekomendē virzīt Teritorijas plānojuma 

papildināto redakciju (4.0) apstiprināšanai domes sēdē.  

2020.gada 19.februārī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.38 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, ar kuru apstiprināts Salacgrīvas novada 

teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada 

teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa”. Paziņojums par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pieņemšanu 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts 2020.gada 2.martā, attiecīgi saistošie noteikumi 

stājās spēkā 2020.gada 3.martā.  

2020.gada 1.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas ministra rīkojums Nr.15-2/4906 “Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” darbības apturēšanu” (turpmāk 

tekstā – Rīkojums). 

2020.gada 15.jūnijā Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.218 “Par Salacgrīvas 

novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” 

atcelšanu un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu”, ar kuru 

atcelti 2020.gada 19.februāra saistošie noteikumi un uzsākta SNTP2030 5.redakcijas izstrāde.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.628 80.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavo 

ziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta 

izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē. Šo noteikumu 82.punkts 

nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, saskaņā ar 90.punktu nosakot 
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teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim 

nedēļām.   

Ņemot vērā Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu, kas sagatavots pamatojoties 

uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.628 80., 81., 

82., 83., 84. un 85. punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 

“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9., 10. punktu, un saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes 2020.gada 11.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komiteju 

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

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu. 

2. Nodot Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakciju publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3 

(trīs) nedēļas. Publiskā apspriešana uzsākama 6 darba dienu laikā pēc publisko pasākumu 

aizlieguma atcelšanas.   

3. Nosūtīt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakciju Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai Lembužu ciema robežu izmaiņu apstiprināšanai.  

4. Attīstības un teritorijas plānotājai nodrošināt paziņojuma publicēšanu par teritorijas plānojuma 

5.0 redakcijas apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, laikrakstā “Auseklis”, kā arī nodrošināt 

informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī elektroniskā veidā nodot 

paziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai biroja tīmekļvietnē.  

5. Attīstības un teritorijas plānotājai nodrošināt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.salacgriva.lv un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

 

Lēmums Nr.414. Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstādes vadītāja 2020.gada 8.oktobra 

ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakciju uz 1 lp., 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa uz 94 lp., Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam paskaidrojuma raksts uz 96 lp. un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma papildinātā redakcija uz 263 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

4. § 

Par vēršanos Latvijas Republikas Saeimā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada  dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Saeimas deputāta Viktora 

Valaiņa vēstuli “Par iespējamajiem grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā” (reģistrēta Salacgrīvas novada domē 20.10.2020. ar reģ. Nr. 3.11/1310). Vēstulē norādīts, 

ka Administratīvi teritoriālās reformas gaitā tika ignorētas tiesiskuma un demokrātijas prasības. 

Vēstulē norādīts, ka: “arī Valsts prezidents, izsludinot jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumu, savā 2020. gada 19. jūnija paziņojumā Nr. 12 «Par administratīvi teritoriālās 

reformas īstenošanu» norādīja, ka «katrai vietējai kopienai ir jāsaglabā sava identitāte un sava 

vienreizība, un tas ir būtiski kā no visas valsts kopējām ilgtermiņa interesēm, tā no latviešu nācijas 

un mūsu nacionālās identitātes perspektīvas». Tāpat viņš secināja, ka «diemžēl administratīvi 



9 

 

teritoriālās reformas sagatavošanas posms ir bijis nepietiekoši pārdomāts, par labu iespējami ātrai 

likumprojekta virzībai upurējot rūpīgu analīzi, pienācīgu koncepcijas izstrādi un līdzvērtīgu dialogu 

ar sabiedrību, argumentējot un pārliecinot par reformas nepieciešamību. Likumprojekta 

izstrādātāju tikai formālais respekts pret mūsu demokrātiskajā valsts iekārtā ietvertajiem dialoga 

principiem starp vietējām kopienām, pašvaldībām un valsti, kā arī izsvērtu argumentu un 

pamatojuma aizstāšana ar labākas nākotnes solījumiem ir devusi pamatu neizpratnei un 

aizvainotībai daudzās vietējās kopienās un mūsu valsts iedzīvotājos [..] diskusijās no visām 

iesaistītajām pusēm ir pietrūcis labas ticības, savstarpējās cieņas un patiesa respekta pret mūsu 

demokrātiskās valsts iekārtas principiem [..]». Vienlaikus viņš arī aicināja «ja kāda pašvaldība vai 

vietējā kopiena uzskata, ka tās argumenti politiski nav pienācīgi saklausīti un ņemti vērā, tām ir 

iespēja vērsties Satversmes tiesā un tiesiskā ceļā panākt to vērtējumu». Tādējādi Valsts prezidents 

akcentēja šā likuma prettiesisko un netaisnīgo būtību, kā arī daudzās kļūdas.” 

Kā norādījis vēstules autors V.Valainis, arī viņam, strādājot Saeimas Administratīvi 

teritoriālās reformas komisijas locekļa amatā, bija iespēja daudzos gadījumos pārliecināties par 

Saeimas izvirzītā administratīvi teritoriālās reformas mērķa un tās norises būtiskiem pārkāpumiem, 

kad likumdevējs nepieļaujami ignorēja attiecīgu pašvaldību pārvaldības tiesību un vietējās 

demokrātijas prasību. Vēstules autors V.Valainis norāda, ka pašvaldības tika reformētas bez jebkāda 

pamatojuma, bet konsultācijas ar pašvaldībām bija tikai šādu konsultāciju fikcija. Šāda likuma 

darbība grauj Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatus, ko Saeimai steidzami būtu 

jālabo.  

Lai gan Salacgrīvas novada dome ir iesniegusi Satversmes tiesā pieteikumu un apstrīdējusi 

attiecīgas prettiesiskās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas, kas attiecas uz 

Salacgrīvas novada teritorijas apvienošanu ar līdzšinējo Limbažu novada (nodalot Skultes pagastu) 

un Alojas novada teritoriju, jārēķinās ar to, ka Satversmes tiesas likumā noteiktās tiesas spriešanas 

procedūras var ievilkties pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, kad de facto  un de jure darbu jau 

būs uzsākušas jaunievēlētās pašvaldību domes, sarežģījot šajās lietās patiesi taisnīgu lēmumu 

pieņemšanu.   

Situāciju varētu atrisināt ātrāk un bez Satversmes tiesas sprieduma, ja, ievērojot labas 

likumdošanas principa prasību, Saeima izmantotu tiesības labot savas pieļautās kļūdas. Ņemot vērā 

minēto, Saeima būtu jāaicina veikt  grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, 

lai novērstu administratīvi teritoriālās reformas laikā pieļauto netaisnību, nepamatoti un prettiesiski 

reformējot Salacgrīvas novada pašvaldību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto,  pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas ievaddaļu un 2020.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 9 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Dāvis Melnalksnis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Vērsties Latvijas Republikas Saeimā ar lūgumu izdarīt šādus grozījumus Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to 

administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”: 

a. izslēgt pielikuma 23.1., 23.2., 23.8., 23.12. un 23.13.apakšpunktus; 

b. papildināt pielikumu ar jaunu 32.1 punktu “Salacgrīvas novads (Salacgrīva)” ar 

šādiem apakšpunktiem: 321.1 Ainažu pagasts,  321.2 Ainažu pilsēta,                         

321.3 Liepupes pagasts, 321.4 Salacgrīvas pagasts, 321.3 Salacgrīvas pilsēta.   

2. Grozījumu mērķis - novērst administratīvi teritoriālās reformas laikā pieļauto netaisnību, 

nepamatoti un prettiesiski reformējot Salacgrīvas novada pašvaldību (vēstule ar pamatojumu 

pielikumā). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.415. Pielikums uz 2 lp. un LR Saeimas deputāta V.Valaiņa 2020.gada 19.oktobra 

vēstule Nr.142.8/6-28-13/20 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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5. § 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvās 

atbildības likuma 2.panta trešo, ceturto daļu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta 

piekto daļu, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

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

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.416. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā 

ar pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.417. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 2.novembra vēstules Nr.1-132/9746 kopija uz 1 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par konkursa „Ziemas rota 2020” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 

kā arī 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristaps 

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele, Aija 

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

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

 

1. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2020” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos; 

2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Gundega Upīte-Vīksna - Salacgrīvas novada 

ainavu arhitekte; 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;  

2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte; 

2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;  

2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja; 

2.3.6. Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2020” balvu fondu EUR 1250 (viens tūkstotis divi simti 

piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā. 

 

Lēmums Nr.418. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Salacgrīvas novadā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2. punktu, kā arī saskaņā ar 2020.gada 

9.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 11.novembra Attīstības 

komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Salacgrīvas novadā” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt nolikuma stāšanos spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

3. Noteikt atbildīgo par brīvprātīgā darba koordinēšanu Salacgrīvas novadā jaunatnes lietu 

speciālistu. 

 

Lēmums Nr.419. Pielikums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izveidots  

un uzturēts personas datu apstrādes reģistrs” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2 .punktu,  Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā tiek izveidots un 

uzturēts personas datu apstrādes reģistrs” saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.420. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 



12 

 

10. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumā Nr.252  

“Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un 

sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

apstiprināšanu” 

 

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

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. 

noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25,. 32., un 35.punktiem, saskaņā ar 

2020.gada 9.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 

11.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, 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 izdarīt šādus grozījumus ar 

Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu Nr.252 apstiprinātajos noteikumos “Valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Salacgrīvas novada 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk tekstā - noteikumi): 

 

1. Izslēgt noteikumu 2.10.2. punktu. 

2. Izteikt noteikumu  2.10.1. punktu šādā redakcijā: 

“2.10.1. darba algas likme tiek apstiprināta periodam no 1. septembra līdz 31. augustam, 

atbilstoši faktiskajam skolēnu (bērnu) skaitam attiecīgā gada 1. septembrī, pamata un vispārējās 

izglītības iestādēs (vispārizglītojošo pamatskolu, kurās ir pirmsskolas grupas, kopējā skolēnu 

skaitā iekļauti pirmsskolas grupu izglītojamie), pirmsskolas izglītības iestādē un profesionālās 

ievirzes mākslas un mūzikas skolās, atbilstoši faktiskajam skolēnu (bērnu) skaitam attiecīgā 

gada 1.oktobrī (kopējā skolēnu skaitā iekļauti izglītojamie, kas apgūst interešu izglītības 

programmas), saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši spēkā esošiem 

Ministru Kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

3. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.421.  

 

 

11. § 

Par pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu izpildītājas 

atbrīvošanu no amata 

 

Pamatojoties uz pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu 

izpildītājas Anitas Lūses 2020.gada 6.oktobra iesniegumu un 16.oktobra e-pasta vēstuli par 

atbrīvošanu no direktores pienākumu izpildītājas amata saskaņā ar Darba likuma 114.pantu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, saskaņā ar 2020.gada 9.novembra 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2020.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
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Atbrīvot no amata pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” direktora pienākumu 

izpildītāju Anitu Lūsi 2020.gada 30.novembrī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba 

likuma 114.pantu. 

 

Lēmums Nr.422.  

 

 

12. § 

Par pašvaldības iestādes "Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktora iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 2020.gada 

3.novembra Atklātā konkursa uz vakanto pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” 

direktora amatu rezultātiem, L.Liepiņas 2020.gada 4.novembra iesniegumu, saskaņā ar 2020.gada 

9.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2020.gada 11.novembra Finanšu 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 
 

Iecelt Līgu Liepiņu, personas kods [..], pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” 

direktores amatā 2020.gada 1.decembrī. 

 

Lēmums Nr.423.  

 

13. § 

Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot  

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas ostas valdes  loceklis Ervīns Grāvītis (turpmāk tekstā – Persona). 

2. Prasījums 

2020. gada 27.oktobrī Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2020.gada 26.oktobra 

iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, t.i., sniegt 

atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Saulkrastu novada domes 

deputāta amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga 

ostas valdes locekļa amatu, Engures ostas valdes locekļa amatu, Zemkopības ministra ārštata 

padomnieka amatu un LR Saeimas deputāta palīga amatu. Iesniegumā norādīts, ka Rojas ostas 

valdes locekļa amats, Engures ostas valdes locekļa amats,  Zemkopības ministra ārštata padomnieka 

amats un ir bez atlīdzības.  

3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

3.1. Ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra lēmumu Nr. 374 “Par atļauju 

Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu” Personai tika atļauts savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar Saeimas deputāta 

palīga amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, Mērsraga ostas valdes locekļa amatu un Engures 

ostas valdes locekļa amatu. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – 

Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
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saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 

līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai 

(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Likuma 8.1 panta 

ceturtā daļa nosaka, ka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, 

rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu 

ir nepieciešama atļauja. 

3.2. Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos 

gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 

savienošanai. 

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne 

vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai 

amatiem citās publiskas personas institūcijās. 

3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. jūlija lēmumu Nr.277 “Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr. 9; 4.§) nolemts iekļaut Zemkopības ministra 

padomnieku Ervīnu Grāvīti Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi.  

Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, 

kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem 

ostas valdes loceklis papildus šā Likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts 

amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3.4. Saskaņā ar likumu “Par ostām” 26.pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija, 

kas saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem ir kompetenta izsniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  

3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas 

pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. 

Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 23. marta 

lēmumu Nr. 98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā. 

Ministra padomnieka galvenie darba pienākumi ir konsultēt, izstrādāt ieteikumus, analizēt, 

sniegt viedokli,  Saulkrastu novada domes deputāta darba pienākumi galvenokārt saistīti ar 

piedalīšanos domes sēdēs, ievērot likumu un attiecīgās domes nolikuma un sēžu reglamenta 

prasības. 

Skultes ostas valdes kompetence noteikta nolikumā “Skultes ostas pārvaldes nolikums”, kas 

apstiprināts ar Saulkrastu pilsētas domes 2004. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr. 2.§10), 

apstiprināts jaunā redakcijā ar Saulkrastu novada domes 2009. gada 29. aprīļa lēmumu (protokols 

Nr. 6 .§ 71). 

Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās 

Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas un Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata pienākumus 

https://likumi.lv/ta/id/61913#p6
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kopsakarā ar Zemkopības ministra ārštata padomnieka amata pienākumiem, Saulkrastu novada 

domes deputāta amata pienākumiem, Skultes ostas valdes locekļa amata pienākumiem secināms, ka 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata savienošana ar Zemkopības ministra ārštata padomnieka,   

Saulkrastu novada domes deputāta un  Skultes ostas valdes locekļa amatu interešu konfliktu nerada, 

kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai. 

3.6. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas bija par 

pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu 

savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu 

savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar Administratīvā procesa 

likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas atruna). 

3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

4. Lēmums 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2. pantā noteikto likuma mērķi, 6. panta 

otro daļu, 7. panta piekto daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, kā arī 

ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 

10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), 

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

 

Papildus Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra lēmumā Nr. 374 “Par atļauju 

Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu” norādītajiem amatiem, atļaut Ervīnam Grāvītim savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa 

amatu ar Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu,  Saulkrastu novada domes deputāta 

amatu un Skultes ostas valdes locekļa amatu.  

 

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81. panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas 

novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un 

varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu, 

189. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.424. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  

nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr. 399  “Par 

nekustamā īpašuma „Pīlādži- Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā sadali un 

atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij”, (protokols Nr.12;30.§),  dome konstatē:  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Līdumu trase, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads, kadastra Nr.6672 010 0252, kas sastāv no zemes vienības 0,7900 ha platībā (kadastra 
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apzīmējums 6672 010 0250), reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000605188. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101. 

2019.gada 18.septembrī Salacgrīvas novada dome pieņēma  lēmumu Nr.399  “Par 

nekustamā īpašuma „Pīlādži- Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā sadali un 

atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij”, (protokols Nr.12;30.§),  ar kuru nolemts, sadalīt 

pašvaldības valdījumā esošā  īpašuma ar nosaukumu “Pīlādži - Grantskalni”, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6672 010 0130, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6672 010 

0130, platība 2,5 ha, atdalot zemes vienību 0,8086 ha platībā,  atdalītajai zemes vienībai, kas sastāv 

no zemes vienības 0,7900 ha  piešķirt nosaukumu “Līdumu trase”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads un inženierbūvi (ceļš) “Pīlādži - Grantskalni” daļu 650 m garumā un nodot valstij bez 

atlīdzības Zemkopības ministrijas personā;  

Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

atsavinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atsavinātas 

publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts 

pārvaldes funkcijas, atsavinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma 

veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atsavinātas publiskas 

personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nekustamais īpašums vairs netiek 

izmantots atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atsavinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, 

atsavinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai 

atsavināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atsavinātai publiskai personai, kura 

šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

Nekustamā īpašuma “Līdumu trase”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kas sastāv no 

zemes vienības 0,7900 ha platībā (kadastra apzīmējums 6672 010 0250), reģistrētas Vidzemes 

rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605188, nodošana valsts 

īpašumā nepieciešama Meža likuma noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 

apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 42.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā 

2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komitejas sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu Līdumu trase, 

Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr.6672 010 0252, kas sastāv no zemes 

vienības 0,7900 ha platībā (kadastra apzīmējums 6672 010 0250), reģistrētas Vidzemes rajona 

tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605188, un inženierbūvi 650 

m garumā meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 

apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai; 

2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu Līdumu 

trase, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr.6672 010 0252 ar lietu tiesībām un 

pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Līdumu trase, 

Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr.6672 010 0252, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā. 

 

Lēmums Nr.425. 
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15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 9A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.308 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 9A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 21.§), 

2020.gada 20.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

izsoles protokolu Nr.45, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 18 630,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro), 

balstoties uz 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces iela 9A, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0099, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 18 

630,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..], 

personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.426. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 20.oktobra izsoles protokola Nr.45 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumu Nr.344 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 13.§), 2020.gada 30.oktobra Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.52, ņemot vērā to, 

ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 

7520,00 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro), balstoties uz 2020.gada 11.novembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces iela 41, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0189, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 

7520,00 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..], 

personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 30.oktobra izsoles protokola Nr.52 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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17. § 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.augustā pieņēma lēmumu Nr.305 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Salas ielā 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot izsolē ar 

pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 18.§), ar 

kuru nolemts apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai Salas 

iela 18, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0275, uz kuru īpašumtiesības Salacgrīvas novada 

pašvaldībai nostiprinātas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto 

daļu. 

 2020.gada 6.janvārī Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 004 0274 situācijas plāns, kurā redzams, ka uz zemes gabala Salas 

iela 18, Salacgrīvā, atrodas būves, kas nepieder Salacgrīvas novada pašvaldībai. 

 2020.gada 6.novembrī [..] iesniegusi domē apliecinājumu (reģ. Nr. 3.16.2/960), ka būves, 

kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apz. 66615 004 0274 atrodas [..] lietošanā, un tās ir: būve 

ar kadastra apz. 6615 004 0274 001 – siltumnīca, kadastra apz. 6615 004 0274 002 - saimniecības 

ēka, kadastra apz. 6615 004 0274 003 - tualete, kadastra apz. 6615 004 0274 004 -šķūnis, kadastra 

apz. 6615 004 0274 005 – dārza māja, kadastra apz. 6615 004 0274 006 – siltumnīca, kadastra apz. 

6615 004 0274 007- pamati, kadastra apz. 6615 004 0274 008 – dārza māja, kadastra apz. 6615 004 

0274 009 – saimniecības ēka, kadastra apz. 6615 004 0274 010 -dārza māja, kadastra apz. 6615 004 

0274 011 - siltumnīca, kadastra apz. 6615 004 0274 012 – saimniecības ēka, kadastra apz. 6615 004 

0274 013 - lapene, kadastra apz. 6615 004 0274 014 – dārza māja, kadastra apz. 6615 004 0274 015 

- siltumnīca, kadastra apz. 6615 004 0274 016 – dārza māja, kadastra apz. 6615 004 0274 017 – 

dārza māja, kadastra apz. 6615 004 0274 018 – sūkņu māja. 

Saskaņā ar 2020.gada 13.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.36 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir 

samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5930,00 (pieci tūkstoši deviņi simti 

trīsdesmit euro), kā arī, ņemot vērā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna 

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salas ielā  18, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0275 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu  EUR 

5930,00 (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Salas ielā 18, Salacgrīvā, īpašuma kadastra 

Nr.6615 004 0275, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas. 

3. Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, 

neievēro noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei 

attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā 

kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.428. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 13.oktobra izsoles protokola Nr.36 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 
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18. § 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.306 „Par 

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

pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.11; 19.§), 2020.gada 13.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.37 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir 

samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 4930,00 (četri tūkstoši deviņi simti 

trīsdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 12, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 006 0057 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu  EUR 

4930,00 (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Jaunā iela 12, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 

6615 006 0057, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas. 

3. Pirkuma līgumā iekļaut, ka gadījumā, ja  pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, neievēro 

noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei attiecībā 

uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā kā 

nekustamā īpašuma apgrūtinājums. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr429. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.oktobra izsoles protokola Nr.37 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.313 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 

Nr.11; 26.§). 

2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.313 pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. 

nosaka, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala Ābeļu iela 8A, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas, sludinājums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

(publikācijas datums 2020.gada 27.augusts Nr.2020/165IZ20) un noteiktajā termiņā no divām 

pirmpirkuma tiesīgām personām saņemts pieteikums par starpgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā iegādi. 

 2020.gada 21.oktobrī tika rīkota zemes strapgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā izsole starp abām pirmpirkuma tiesīgām personām. 

Ņemot vērā 2020.gada 21.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.48 un to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir 
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samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 3120,00 (trīs tūkstoši viens simts 

divdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes starpgabala 

Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0450, 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3120,00 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro, un 

noslēgt pirkuma līgumu ar  [..], personas kods [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 

007 0450, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0428 (4736 kv.m platībā) pievienojams [..] 

īpašumam [..], īpašuma kadastra Nr.[..], kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.[..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra izsoles protokola Nr.48 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Murdu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.340 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Murdu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 9.§). 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz zemes gabalu Murdu iela 1A, Salacgrīvā  

nostiprinātas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu. 

2020.gada 2.novembrī notika zemes gabala Murdu iela 1A, Salacgrīvā izsole.  

Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 2.novembra izsoles protokolu Nr.53 un to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir 

samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 3730,00 (trīs tūkstoši septiņi simti 

trīsdesmit euro), balstoties uz 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Murdu iela 1A, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 010 0075, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 

3730,00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas 

kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.431. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 2.novembra izsoles protokola Nr.53 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Muižas parka ceļš”,  

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.345 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 14.§). 

2020.gada 16.septembra lēmuma Nr.345 pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes 

starpgabala “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā izsoles noteikumi un turpmākās izmantošanas 

noteikumi”6.3.punkts nosaka, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala 

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

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

24.septembris Nr.2020/185.IZ12). Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas [..] 

ir saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 12.oktobrī ar reģ. Nr. 

3.16.2/815) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 1130,00.  

Ņemot vērā 2020.gada 26.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.50 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..], ir samaksājusi 

īpašuma nosacīto cenu EUR 1130,00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro), saskaņā ar 

2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

“Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā īpašuma kadastra Nr. 6660 009 

0586, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 1130,00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit 

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

2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma -  zemes starpgabala “Muižas parka ceļš”, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0586, zemes vienības kadastra azp. 

6660 009 0573 turpmākās izmantošanas nosacījumus: 

2.1. zemes starpgabals ar kadastra apz. 6660 009 0573 (0,1648 ha platībā) izmantojams kā parks 

(mākslīgi veidota ainavas teritorija ar kultūvēsturisku un/vai estētisku un rekreatīvu funkciju) 

pieļaujamā apbūve - gājēju un riteņbraucēju celiņi un to labiekārtojums (soliņi, apgaismes 

ķermeņi utml.), kā arī pieļaujama apbūve “Muižas parks” saglabāšanai, uzturēšanai un 

veidošanai ar kopēju arhitektonisko risinājumu apjomu,  veidojot un atjaunojot kultūrvēsturisko 

objektu “Liepupes muiža”, (atļautie labiekārtojumi uz zemes vienības pieļaujami tikai, ja to 

atļauj normatīvie akti, to saskaņojot  noteiktajā kārtībā); 

2.2. nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr.6660 009 0586 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 009 0573 

(0,1648 ha platībā) atsavināt ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam 

īpašumam. 

3. Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs lietojot nekustamo īpašumu “Muižas 

parka ceļš”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, neievēro noteiktos nekustamā īpašuma  

izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei attiecībā uz nekustamo īpašumu ir 

atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 26.oktobra protokola Nr.50 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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22. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Lejaspatkuļi, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.386 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”,  ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..], 

personas kods [..] ir samaksājis ar 2020.gada 21.oktobra lēmuma Nr.386 pielikumā paziņojumā 

“Paziņojums par nekustamā īpašuma Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu” noteikto zemes starpgabala pirkuma maksu euro 570,00 (pieci simti septiņdesmit 

euro), saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis 

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

 

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

Lejaspatkuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6672 004 0275, pārdošanu 

par brīvu cenu euro 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.433. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.301 „Par 

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

zemes gabalam Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, 2020.gada 20.oktobra Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.44, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 20.oktobrī notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0180 (14,5918 ha platībā) Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā un saskaņā ar 2020.gada 20.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.44, slēgt nomas līgumu par nomas tiesību piešķiršanu ar 

[..],  nosakot nomas maksu gadā EUR 1266,53. 

2. Nomas tiesība tiek piešķirta lauksaimnieciskai izmantošanai ar nosacījumu, ka zemes gabalā 

saglabājams zālājs un zemes gabalu nedrīkst uzart, nedrīkst lietot ķīmiskos preperātus. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu 6 (seši) 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 
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līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas 

ir  EUR 30,00 (trīsdesmit 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.434. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 20.oktobra izsoles protokola Nr.44 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

24. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Lini, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Zemes gabals  Lini, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 6660 006 0111, 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā). 

Zemes gabals uz pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000567329. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu  Lini, Liepupes 

pagastā,  Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 6660 006 0111. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.435.  

 

25. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā  

nodošanu atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.novembrī saņemts [..] iesniegums 

(reģ.Nr.3.16.1/947),  par iespēju atsavināt zemes gabalu Salacgrīvā, Jaunā iela 7 (0,7926 ha platībā), 

kas tiek izmantots mazdārziņu vajadzībām.  

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvā, Jaunā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 006 0114 (7926 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000228995. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

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

Salacgrīvā,  Jaunā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114. 

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

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.436. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Stūra iela 4-2, Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 30.oktobrī saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas 

[..], atsavināšanas ierosinājums (reģ. Nr. 3.16.2/898) par pašvaldībai piederošā dzīvokļa ar adresi 

Stūra iela 4 - 2 (nosaukums Klētskalnāji), Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0358, 

nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 5.punktā paredzētās publiskās persona mantas atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedza 

atsavināšanas ierosinājumu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Stūra iela 4- 2, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0358, nodošanu 

atsavināšanai.  

2013.gada 2.janvārī Salacgrīvas novada pašvaldība ar [..], personas kods [..], noslēgusi 

dzīvojamo telpu īres līgums Nr.8-2.6/37 par dzīvokļa Stūra iela 4- 2, Liepupē, Liepupes pagastā 

izīrēšanu. 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokli Stūra iela 4 - 2, Liepupē, 

Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0358, nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 536 2. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu 

un šī likuma 5.panta otro daļu, pamatojoties uz 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Stūra iela 4 - 2 (nosaukums Klētskalnāji), Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 

0358, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 26,1 kv.m un 185/925 kopīpašuma domājamās 

daļas no būves ar kadastra apz. 6660 009 0355 001, 185/925 kopīpašuma domājamās daļas no 

zemes ar kadastra apz. 6660 009 0355. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai, saskaņā ar  likuma „Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu veikt 1.punktā minētā 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu. 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu kārtējā domes sēdē 

pēc sertificēta vērtētāja tirgus atzinuma saņemšanas. 

 

Lēmums Nr.437. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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27. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 16.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.348 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu 

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

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

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

protokolu Nr.12, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

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

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra 

Nr. 6605 003 0053 nosacīto cenu – euro  23 280,00 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti 

astoņdesmit euro), tai skaitā zemes vērtība euro 10 900,00. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

3. Ņemot vērā to, ka lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacītā cena pārsniedz 0,1 

procentus no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, īpašumu var atsavināt tikai pēc tam, kad 

saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada 

domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.438. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par apbūvēta zemes gabala Ezera iela 7, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

2020.gada 2.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/911) par apbūvēta zemes gabala Liepupes pagastā, Liepupē ar nosaukumu 

Bērnudārzs, adrese Ezera iela 7, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0007 iznomāšanu.  

Zemes vienība ar kadastra apz. 6660 009 0007 (1,061 ha platībā) uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda reģistrēta Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000508351 

īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0007 Bērnudārzs (adrese Ezera iela 7), Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā. 

Saskaņā ar ierakstu Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 100000504063 uz zemes 

vienības ar kadastra apz. 6660 009 0007 atrodas [..] piederoša bērnudārza ēka ar kadastra apz.[..], 

īpašuma kadastra Nr. [..]. 

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

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

tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], apbūvētu zemes gabalu ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0007 (1,061 ha platībā) Ezera iela 7, Liepupē, Liepupes pagastā, saskaņā ar pielikumu. 
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2. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās 

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

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

3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi. 

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

nodoklis. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.439. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par apbūvēta zemes gabala Māres,  Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

2020.gada 29.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/894) par apbūvēta zemes gabala Liepupes pagastā, Āres-1 (mainīts nosaukums ar 

2020.gada 9.novembra Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr. 18.5/152 uz Māres), 
zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0047 iznomāšanu.  

Zemes vienība ar kadastra apz. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā) uz Salacgrīvas novada 

pašvaldības vārda reģistrēta Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000595630 

īpašuma sastāvā ar kadastra Nr. 6660 012 0047 Āres 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 

Saskaņā ar ierakstu Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 100000573178 uz zemes 

gabala ar kadastra apz. 6660 012 0047 atrodas [..] piederošas būves ar kadastra apz.[..], īpašuma 

kadastra Nr.[..]. 

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

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

tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

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

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], apbūvētu zemes gabalu Liepupes pagastā,  Māres ar zemes 

vienības kadastra apz. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā), saskaņā ar pielikumu. 

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

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

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

3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi. 

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

nodoklis. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.440. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas 2020.gada 9.novembra lēmuma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

 

 



27 

 

30. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumā Nr.353  

„Par zemes gabalu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu” 

 

Pamatojoties uz Ritas Kalniņas, personas kods [..], Salacgrīvas novada domē saņemto 

iesniegumu (reģistrēts 2020.gada 14.augustā ar reģ. Nr. 18.1.2/105) par zemes gabala (600 kv.m 

platībā) ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0236, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā 

iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai - personisko palīgsaimniecību vajadzībām, saskaņā ar 

2020.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas 

novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumā Nr.353 “Par zemes gabalu Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu”: lēmuma tekstā zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6672 007 0226 aizstāt ar kadastra apzīmējumu  6672 007 0236. 

 

Lēmums Nr.441.  

 

 

31. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Kannieki 3, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] iesniegums, kas 

reģistrēts 2020.gada 9.oktobrī ar Nr.3.16.2/ 848) ar lūgumu 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres 

līgumu Nr. 8-2.6/44 par pašvaldības dzīvokļa Kannieki 3,  Liepupes pagastā pārslēgt uz viņas vārda. 

Dzīvokļa īres līgums bijis noslēgts ar [..]. 

[..] Balstoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka 

„īrnieka nāves gadījumā ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir 

tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, un pamatojoties uz 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas 

novada domes lēmumu Nr. 448, punktu 1.2., ņemot vērā 2020.gada 11.novembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Kannieki 3,  Liepupes pagastā (56,9  kv.m platībā) [..], 

personas kods [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m mēnesī – 0,20 euro un līguma termiņu – uz 

nenoteiktu laiku. 

 

Lēmums Nr.442. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumā Nr.198  

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores S.Šlekones 2020.gada 30.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3.18/361) un pamatojoties uz automašīnas OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas 

Nr. GC 6753, pārdošanu, 2020.gada 30.oktobra pirkuma līgums Nr.9.3/21, saskaņā ar 2020.gada 

9.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 11.novembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 
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Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, 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 izdarīt šādus grozījumus 2020.gada 20.maija 

lēmumā Nr.198 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta 

izmantošanu”: 

 

1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
OPEL MERIVA (Liepupes 

pagasta pārvalde)  
GC 6753  „Kalnozoli”, Liepupes pagasts  

 

2. Lēmuma 3.punktu papildināt ar šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
Toyota Proace City Verso 

(Salacgrīvas vidusskola) 
MR 337 Pērnavas iela 31, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads 

 

3. Lēmuma pielikumā Nr.1  izslēgt šādu ierakstu: 

 

Automašīnas 

marka 

Valsts 

Nr. 

Īpašnieks (atbildīgais transportlīdzekļa 

vadītājs) 

Autobenzīns 

Ziemā Vasarā 

OPEL MERIVA GC 6753 Salacgrīvas novada dome (Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Ozoliņa) 

8.8 8 

 

4.  Lēmuma pielikumā Nr.1 papildināt ar šādu ierakstu: 

 

Automašīnas 

marka 

Valsts 

Nr. 

Īpašnieks (atbildīgais transportlīdzekļa 

vadītājs) 

Autobenzīns 

Ziemā Vasarā 
Toyota Proace 

City Verso  
MR 337 Salacgrīvas vidusskola (Salacgrīvas 

vidusskolas lietvede Daiga Lūse ) 

7.90 7.20 

 

 

Lēmums Nr.443. Iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienota protokolam. 

 

 

33. § 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra lēmumu Nr. 369 (protokols Nr. 12; 

4§) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi), precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 376 

(protokols Nr. 14; 2§). 

Saistošajos noteikumos ir noteikta līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība, 

līdzfinansējuma apmērs, pieteikšanās kārtība līdzfinansējuma saņemšanai, saņemto pieteikumu 

izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība, līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība.  

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.punktu, pieslēguma kopējās izmaksās tiek ietverti 

izdevumi  par būvdarbiem un tehnisko noteikumu izstrādi (izstrādā SIA “Salacgrīvas ūdens” 
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(izmaksas 100 euro vienam pieslēgumam) un iesniedz pašvaldībai kā dokumentu uz kā pamata tiek 

veikts būvdarbu iepirkums). 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.1. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no 

pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā 

īpašuma pieslēgumu, 5.1 punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1 - 6.9 apakšpunktos 

norādītajiem kritērijiem. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.2. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 

80 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts), kuras nav lielākas  par  2500,00 EUR 

par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu, 5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.10.  un 

6.11. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Ņemot vērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punkta 

nosacījumus, no saņemtā līdzfinansējuma līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums maksāt visus 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 16. punktu ar 2020. gada 30. oktobra Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora rīkojumu Nr. 3.49/42 tika izveidota pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisija (turpmāk – komisija). 
Komisija pārbaudīja iesniegto pieteikumu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām. 

2020. gada 2. novembra komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 1 un 2020. gada 

9. novembra komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 2 ir norādīts, ka pieteikumus 

iesniegušas kopā 21 persona: [..] 

Saistošo noteikumu 20. punktā ir noteikts, ka dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 17. punkta apakšpunktu prasībām atbilstoši 

budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam, un pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 

līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai 18. punkta apakšpunktu 

prasībai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, 2020. gada 11. novembra 

Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina 

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

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

1. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra saistošo noteikumu 

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

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 20.1.apakšpunktu, piešķirt 

līdzfinansējumu inženierkomunikāciju izbūvei dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai: [..] 

2. Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu 

apstiprināšanas, slēdzot līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju par līdzfinansējuma 

piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei. 

3. Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru 

ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība.  

4. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra saistošo noteikumu 

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

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 20.2.apakšpunktu: 

4.1. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 5.1. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu 

pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošā 

nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu); 
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4.2. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai   

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.1. apakšpunktā 

noteiktajām prasībām (nekustamais īpašums nav Saistošo noteikumu 3.1. punkta 

prasībām atbilstošs īpašums); 

4.3. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 5.1. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu 

pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošā 

nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu); 

4.4. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka ir izpildījušies Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktie 

nosacījumi, kas ir par pamatu līdzfinansējuma nepiešķiršanai (nekustamam īpašumam 

[..] ir konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, t.i., beidzies izsniegtās būvatļaujas 

derīguma termiņš); 

4.5. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..], personas kods [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no 

centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas 

pieslēguma vietai [..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. 

apakšpunktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām (personai zemesgrāmatā nav 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošo 

nekustamo īpašumu attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu).  

4.6. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 5.1. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām (personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošo nekustamo īpašumu 

attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu, nekustamais 

īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā). 

4.7. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 5.1. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām (personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošo nekustamo īpašumu 

attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu, nekustamais 

īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā). 

4.8. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 

5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu 

gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām 

atbilstošā nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu);  

4.9. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka (ir izpildījušies Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktie 

šķēršļi nosacījumi, kas ir par pamatu līdzfinansējuma nepiešķiršanai saņemšanai 

(nekustamam īpašumam Salas ielā 4, Salacgrīvā ir konstatēti būvniecības noteikumu 

pārkāpumi, t.i., beidzies izsniegtās būvatļaujas derīguma termiņš);  
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4.10. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

[..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā un 5.1. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu 

pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta prasībām atbilstošā 

nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu). 

5. Ar lēmuma 1.punkta apakšpunktos norādītajām personām slēgt līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei, saskaņā ar Saistošajos noteikumos 

noteiktajiem nosacījumiem. 

 

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

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

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

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

vietas. 

 

Lēmums Nr.444. Administratīvais akts uz 4 lp., pieteikumu vērtēšanas 2020.gada 2.novembra 

sanāksmes  protokols Nr.1 uz 6 lp., pieteikumu vērtēšanas 2020.gada 9.novembra sanāksmes 

protokols Nr.2 uz 2 lp. un iesniegumi uz 76 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

34. § 

Par ceļu satiksmes komisijas izveidošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Ceļu satiksmes likuma (turpmāk tekstā – Likums) 38.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju 

plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un 

citu normatīvu prasībām. Likuma 38.panta otrajā daļā ir noteikts, ka satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši 

saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas valsts ceļiem. Saskaņojums par 

satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz 

atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā. 

Ceļa pārvaldītājs Likuma izpratnē ir īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai 

attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā). 

Pamatojoties uz ceļu satiksmes likuma 38.pantu un saskaņā ar 2020. gada 11. novembra 

Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komisiju piecu cilvēku sastāvā – Ceļu satiksmes 

komisija. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes Ceļu satiksmes komisijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu.  

 

Lēmums Nr.445. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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35. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 "Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu un 2020. gada 9. novembra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un 2020.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā 

situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

Lēmums Nr.446. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

36.1. §  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dālijas”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.343 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par 

starpgabalu un nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana”. 

2020.gada 16.septembra lēmuma Nr.343, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes 

starpgabala “Dālijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. nosaka, 

ka pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala “Dālijas”, Liepupes pagastā 

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

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

24.septembris Nr.2020/185.IZ11). Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir 

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 29.septembrī ar reģ. Nr. 

18.1.2/133) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dālijas”, Liepupes pagastā pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 1230,00.  

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

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.49 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi 

īpašuma nosacīto cenu EUR 1230,00 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro), balstoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

“Dālijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 008 0185, pārdošanu par 

nosacīto cenu EUR 1230,00 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro) [..], personas kods [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals “Dālijas”, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 008 0185, kas 

sastāv no zemes vienības 0,4073 ha platībā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 008 

0166, pievienojams [..] īpašumam [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apzīmējums 

[..], kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.447. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36.2. § 

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

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 21.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.388 „Par apbūvēta 

zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.14; 14.§). 

2020.gada 21.oktobra lēmuma Nr.388 pielikumā “Paziņojums par  apbūvēta zemesgabala 

Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu” noteikto apbūvēta zemesgabala 

Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, nosacīto cenu EUR 3146,00 pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir 

samaksājis. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta 

zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6660 

009 0470, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 3146,00 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši 

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

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.448. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36.3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.315 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 28.§), 2020.gada 13.oktobra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.39, 

balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot vērā to, ka 

nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 15 

450,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro), atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, 

Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 900 0296, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

EUR 15 450,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar 

[..], personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.449. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

36.4. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pamatskolas direktores Artas Rubezes 2020.gada 13.novembra 

iesniegumu (reģ.Nr.3.18/390),  Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr. 614 

“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo 

ēdināšanai” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 525 “Par 

Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku 

ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”  (turpmāk tekstā – Lēmums) ar 10. 

punktu  šādā redakcijā: 

“10. Ja  izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi izglītojamo ēdināšanai, izglītības 

iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot izglītojamo ēdināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019. 

gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā 

paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 8.punkta nosacījumiem un laika posmā no laika posmā 

no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma 

samaksai netiek piemērota ar Lēmumu apstiprinātā  domes dotācija Liepupes pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumam.” 

2. Lēmums piemērojams par laika periodu sākot no 2020.gada 1.novembra. 

 

Lēmums Nr.450. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

36.5. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524  

“Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores Ievas Skujas 2020.gada 

13.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/389), Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu 

Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo 

ēdināšanai” 8.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ (turpmāk tekstā – 

Lēmums) ar 10. punktu  šādā redakcijā: 

“10. Ja  izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi izglītojamo ēdināšanai, izglītības 

iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot izglītojamo ēdināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019. 

gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā 

paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 8.punkta nosacījumiem un laika posmā no laika posmā 
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no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma 

samaksai netiek piemērota ar Lēmumu apstiprinātā  domes dotācija Kr.Valdemāra Ainažu 

pamatskolas ēdināšanas pakalpojumam.” 

2. Lēmums piemērojams par laika periodu sākot no 2020.gada 1.novembra. 

 

Lēmums Nr.451. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

D.Straubergs informē, ka saņemts Salacgrīvas novada domes projektu koordinatores 

S.Kukanovskas 2020.gada 19.novembra iesniegums (reģ.Nr.3.18/391) par projekta “Salacas upes 

zivju resursu aizsardzības uzlabošana” īstenošanai piešķirtā Zivju fonda finansējuma EUR 17990,27 

iekļaušanu budžetā, un ierosina atbalstīt priekšlikumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu papildināt lēmuma 

projektu “Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” apstiprināšanu” ar grozījumiem, iekļaujot budžetā Zivju fonda piešķirto finansējumu 

EUR 17990,27 projekta “Salacas upes zivju resursu aizsardzības uzlabošana” īstenošanai 

(inventāram EUR 3357,47; kapitāliem ieguldījumiem EUR 14632,80). 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome nolemj papi papildināt lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.B–13 “Grozījumi 

Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 “Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu” ar grozījumiem, iekļaujot budžetā Zivju 

fonda piešķirto finansējumu EUR 17990,27 projekta “Salacas upes zivju resursu aizsardzības 

uzlabošana” īstenošanai (inventāram EUR 3357,47; kapitāliem ieguldījumiem EUR 14632,80). 

 

 

I.Lazdiņa ziņo par sagatavoto lēmuma projektu; debatēs piedalās J.Lipsbergs, 

D.Straubergs, izsakās I.Lazdiņa. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, 

iekļaujot budžetā Zivju fonda piešķirto finansējumu EUR 17990,27 projekta “Salacas upes zivju 

resursu aizsardzības uzlabošana” īstenošanai (inventāram EUR 3357,47; kapitāliem ieguldījumiem 

EUR 14632,80). 

 

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 11.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-13 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-12 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 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.452. Pielikums uz 6 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      _______________________________ 

Dagnis Straubergs (23.11.2020.) 

 

 

        

                                                                                    _____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (23.11.2020.) 


