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.2
Ostas ielā 3, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2021.gada 20.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 7.decembra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2020-4561
(13.12.1-183) “Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri”
2. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Par
sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” precizēšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
6. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmuma Nr.464 “Par apbūvēta
zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 domājamās daļas apmērā
pārdošanu par nosacīto cenu” precizēšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Māres”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu,
pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par apbūvēta zemes gabala Cīruļi 2, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
12. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabala daļai Spalinieki,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.290 “Par
lokālplānojuma “Liepupes pilskalns” uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.291 “Par
lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam
īpašumam [..]

16. Par konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma,
vērtēšanas komisijas un balvu fonda apstiprināšanu
17. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
18. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
19. Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
20. Par vecāku līdzfinansējuma samaksu Salacgrīvas novada Mūzikas skolā
21. Par vecāku līdzfinansējuma samaksu Salacgrīvas Mākslas skolā
22. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.495 “Par valsts
mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
23. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
24. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
26. Par saistošo noteikumu Nr. B–15 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžeta
izpildi” apstiprināšanu
27. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā
28. Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Brāļu kapos apglabāto Latviešu strēlnieku kapu plākšņu
atjaunošanai
29. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu””
apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskajos 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 būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes
attīstības un teritorijas plānotāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas
vadītāja
Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga
(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 29 jautājumiem.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Anda
Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
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1.§
Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 7.decembra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2020-4561
(13.12.1-183) “Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri”
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās I.Cīrule)
Plkst.15:02 uz domes sēdi ierodas deputāti E.Keisele un D.Melnalksnis.
Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi [..], (turpmāk tekstā – Iesniedzējs)
2021.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.1/17) (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), konstatē
sekojošo.
Iesniedzējs Apstrīdēšanas iesniegumā lūdz Domi atcelt Salacgrīvas novada būvvaldes
(turpmāk – Būvvalde) 2020.gada 7.decembra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2020-4561 pilnā apjomā un
uzdot Būvvaldei atkārtoti izskatīt saimniecības ēkas [..] būvniecības ieceres dokumentāciju.
2020.gada 7.decembrī Būvvalde, izskatījusi būvniecības ierosinātāja [..] paskaidrojuma
rakstu ēkai, kas ir iesniegts Būvvaldē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, un būvniecības
ieceres dokumentāciju “Saimniecības ēka”, [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra
apzīmējums [..], 1.grupas ēka, būves galvenais lietošanas veids 1274 (turpmāk – Būvniecības
ieceres iesniegums), ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2020-4561 (13.12.1-183) “Par
atteikumu akceptēt būvniecības ieceri” (turpmāk – Būvvaldes lēmums). Būvvaldes lēmums satur
atsauci, ka Būvvaldes lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Salacgrīvas novada domē, Smilšu iela 9,
Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033. Iesniedzējs Apstrīdēšanas iesniegumu ir iesniedzis
apstrīdēšanas termiņā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS)
tiešsaistes datiem nekustamajā īpašumā [..] kadastra Nr.[..], ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ir reģistrēts
zemesgrāmatā [..]. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Iesniedzējs.
2020.gada 22.aprīlī Būvvalde veica pārbaudi Nekustamajā īpašumā. Pārbaudes laikā tika
konstatēts, ka Nekustamajā īpašumā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] ir
uzbūvēta saimniecības ēka bez kadastra apzīmējuma, kurai Būvvalde nav izsniegusi normatīvajos
aktos noteiktās būvniecības atļaujas.
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
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nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes
īpašnieks. Zemes īpašnieks ir atbildīgs arī par normatīvajiem aktiem atbilstoša būvprojekta
izstrādātāja, būveksperta, būvdarbu veicēja un būvuzrauga izvēli.
Apsekošanas rezultāti ir apkopoti Būvvaldes 2020.gada 22.aprīļa Atzinumā par būves
pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3943, tika veikta objekta fotofiksācija. Pārbaudes laikā Būvvalde
konstatēja, ka saimniecības ēka ir uzbūvēta, neievērojot apbūves noteikumus, zemes gabala
priekšpagalmā, kas ir pretrunā ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu. Būvvalde uzdeva Nekustamā
īpašuma īpašniekam [..], iesniegt Būvvaldē rakstisku paskaidrojumu līdz 2020.gada 22.maijam.
[..] iesniedza Būvvaldē 2020.gada 11.maija paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-77), kurā viņš
atzina, ka ēka ir uzbūvēta patvaļīgi bez būvniecības atļaujas.
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.
Dome 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.220 Protokols Nr.8; 1.§ “Par patvaļīgās
būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” (turpmāk – Domes lēmums), ar kuru tika
nolemts uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē saimniecības ēkas būvniecības ieceres
dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošā Teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem līdz 2020.gada
31.decembrim.
Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas
novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
ietilpstošās bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajiem
noteikumos Nr.1 ”Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu”, paredzētā atļautā
izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas un palīgēku, tai skaitā
saimniecības ēkas būvniecība.
Teritorijas plānojuma 2.2.6.punktā “Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības
robežām” ir noteikts, ka ielai tuvāk novieto galveno ēku, atbilstoši zemes vienības izmantošanas
veidam cita starpā tā ir dzīvojamā māja, palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības
dziļumā.
Būvvalde konstatē, ka Būvniecības ieceres iesniegumā paredzētais saimniecības ēkas
novietojums neatbilst Teritorijas plānojuma 2.2.6.punktam, saimniecības ēka ir tuvāk [..], vietā, kur
būtu jāatrodas galvenajai ēkai.
Būvniecības likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka,
izskatot būvniecības ieceres
iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par:
1) būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku
apspriešanu;
2) būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri (ja būvdarbu
veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte un paskaidrojuma raksts);
Būvniecības likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere
atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un
detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), izņemot gadījumus, kad
būvniecības iecere attiecas uz nacionālo interešu objektu.
Būvvalde, ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta trešo
daļu, nolēma izdot atteikumu akceptēt saimniecības ēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā
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[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], jo Būvniecības ieceres
iesniegumā paredzētais saimniecības ēkas novietojums neatbilst Teritorijas plānojuma
2.2.6.punktam, kā arī Būvniecības ieceres iesniegums ir pretrunā ar Domes lēmumu, ar kuru
Iesniedzējam bija uzdots iesniegt Būvniecības ieceri, kas atbilst Teritorijas plānojumam nevis ir
pretrunā ar to.
Dome konstatē, ka Būvvaldes lēmums ir pieņemts tiesiski un atbilstoši normatīvo aktu un
Teritorijas plānojuma prasībām un atstājams negrozīts. Dome konstatē, ka saimniecības ēkas
būvniecība zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] ir atļauta saskaņā ar Teritorijas plānojumu,
bet ne tajā vietā, kur tā ir uzbūvēta patvaļīgi, tāpēc saimniecības ēkas novietojums ir jāmaina
atbilstoši Teritorijas plānojuma 2.2.6.punktā noteiktajam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.pantu,
Būvniecības likuma 14.panta trešo daļu, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda
Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 7.decembra lēmumu Nr. BIS-BV5.28-2020-4561 (13.12.1-183) “Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri”.
2. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 220 “Par patvaļīgās
būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” noteikto saimniecības ēkas būvniecības
ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņu un uzdot [..] atkārtoti iesniegt Salacgrīvas novada
būvvaldē saimniecības ēkas nekustamajā īpašumā [..] būvniecības ieceres dokumentāciju
saskaņā ar spēkā esošā Teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem līdz 2021.gada 31.maijam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189.panta
pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 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.2. Administratīvais akts uz 2 lp., būvniecības ierosinātāja [..] būvniecības ieceres
paskaidrojuma raksta ēkai Nr.BIS-BV-2.1-2020-2826 noraksts uz 5 lp., Salacgrīvas novada
būvvaldes 2020.gada 7.decembra lēmuma Nr.BIS-BV-5.28-2020-4561 (13.12.1-183) noraksts uz 4
lp., [..] 2021.gada 4.janvāra sūdzības kopija uz 3 lp. un objekta fotofiksācija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
2. §
Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.13
„Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” precizēšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās D.Lejniece)
D.Lejniece lūdz papildināt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu, nosakot, ka nodarboties ar zīlēšanu,
buršanu vai ubagošanu aizliegts sabiedrībai publiski pieejamās vietās.
D.Straubergs ierosina atbalstīt padomnieces juridiskajos jautājumos D.Lejnieces priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem, tā 1.5.punktu izsakot šādi - “1.5. saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu izteikt šādā
redakcijā: “3.3. nodarboties ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedrībai publiski pieejamās
vietās;”, un pielikuma “Saistošie noteikumi Nr.13 “Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā””
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3.3.apakšpunktu izsakot šādi – “nodarboties ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedrībai
publiski pieejamās vietās;”.
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.novembra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 13 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas likuma
“Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma saņemšanai.
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 11.decembrī saņēmusi ministrijas 2020.gada
10.decembra vēstuli Nr.1-18/11072 “Par saistošajiem noteikumiem” (turpmāk tekstā - atzinums),
kurā izteikti šādi iebildumi:
1) svītrot no saistošo noteikumu Nr.13 izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz
Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo, ceturto daļu, jo šīs normas nepilnvaro pašvaldību
izdot konkrēta satura saistošos noteikumus;
2) norādām, ka sabiedriskās kārtības noteikumi attiecas uz sabiedriskām vietām, proti,
sabiedrībai publiski pieejamām vietām. Savukārt likumā nav skaidrots termins “sabiedriskā kārtība”
un termins “sabiedriska vieta”, kas izriet no termina “sabiedriskā kārtība”. Līdz ar to lūdzam lietot
minētos terminus, bet neskaidrot to izpratnes robežas. Savukārt, ja normā ietvertās prasības mērķis
ir noteikt prasību tikai uz konkrētām sabiedriskām vietām, tad lūdzam tās attiecīgi norādīt. Ievērojot
minēto, lūdzam svītrot saistošo noteikumu Nr. 13 2.1. apakšpunktu;
3) svītrot saistošo noteikumu Nr. 13 2.4. apakšpunktu, jo paredzēto attiecīgi regulē
Administratīvās atbildības likuma 5., 6. un 7. pants;
4) norādām, ka pašvaldība ir tiesīga ar saistošajiem noteikumiem ierobežot vai aizliegt tikai
publiskā lietošanā nodotu pašvaldības īpašumu izmantošanu, jo saskaņā ar Latvijas Republikas
Satversmes 105. panta trešo teikumu īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu,
savukārt likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts nepilnvaro pašvaldību
īpašnieka vietā noteikt īpašuma izmantošanu. Ievērojot minēto lūdzam pārskatīt saistošo noteikumu
Nr. 13 3.2., 3.7., 3.8. apakšpunktu. Turklāt norādām, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas ievaddaļu saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par
saistošajos noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu;
5) pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 13 3.3. apakšpunktu, jo Administratīvo sodu likums par
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmā
daļa noteic administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās
uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai
apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms);
6) svītrot saistošo noteikumu Nr. 13 3.4. apakšpunktu, jo saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas ievaddaļu saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo
atbildību par saistošajos noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu;
7) norādām, ka pamatā atbildība par mantas bojāšanu ir paredzēta Krimināllikuma 185., 186.
pantā.
Krimināllikuma 185. un 186. pantā ietverto noziedzīgo nodarījumu izdarīšana var izpausties
kā svešas mantas iznīcināšana, kad tā „kļuvusi pilnīgi nederīga, sakarā ar ko zaudējusi savu vērtību
un līdz ar to mantu vairs nav iespējams izmantot pēc tās nozīmes”, un kā svešas mantas bojāšana,
kad tai nodarītā kaitējuma rezultātā „mantas lietošanas vērtība samazinājusies tādā mērā, ka to vairs
nevar pilnvērtīgi izmantot pēc mantas nozīmes bez atbilstoša remonta, izlabošanas, atjaunošanas
u.c., lai atjaunotu tās derīgās īpašības.”
Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 13 3.5. apakšpunktu;
8) saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu attiecīgā
pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga ierobežot uguņošanas ierīču un skatuves
pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku, nevis saskaņot to izmantošanu. Savukārt
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 27. pants noteic administratīvo atbildību par pirotehnisko
izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu. Ievērojot minēto, lūdzam pārskatīt saistošo noteikumu
Nr. 13 3.6. apakšpunktu un 4. punktu;
9) precizēt saistošo noteikumu Nr. 13 3.10. apakšpunktu, norādot, ka aizliegums attiecas uz
patvaļīgu lietu pārvietošanu.
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Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas
atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos iebildumus un secina, ka precizēs
Saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. punktā daļā par
saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu un 9. punktā norādītajam.
Salacgrīvas novada dome nepiekrīt ministrijas atzinuma 8. punktam daļā par saistošo
noteikumu 4. punkta pārskatīšanu, jo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktā atbildība ir atbilstoša
Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai. Vienlaikus paskaidrojot, ka piemērojot
administratīvo sodu par saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, tiks ņemts vērā,
lai netiktu pārsniegts Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktais minimālais un
maksimālais soda apmērs.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra saistošos noteikumus
Nr. 13 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2020.gada 10.decembra atzinumā Nr. Nr.1-18/11072 “Par saistošajiem
noteikumiem” norādītajam:
1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz Administratīvās
atbildības likuma 2. panta trešo, ceturto daļu;
1.2. svītrot saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu un mainīt turpmāko saistošo noteikumu
numerāciju;
1.3. svītrot saistošo noteikumu 2.4. apakšpunktu;
1.4. saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.2. peldēt publiskās vietās, kur tas ir aizliegts;”
1.5. saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.3. nodarboties ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedrībai publiski pieejamās vietās;”
1.6. svītrot saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktu;
1.7. svītrot saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu;
1.8. saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.6. izmantot dažāda veida pirotehniskos līdzekļus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00,
izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;”
1.9. saistošo noteikumu 3.7. un 3.8.apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:
“3.7. uzstādīt telti un kurināt ugunskurus, izņemot vietās, kur tas ir atļauts;
3.8. mazgāt transporta līdzekļus vai veikt to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās
publiskās vietās;”
1.10. saistošo noteikumu 3.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.10. patvaļīgi pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma,
ierobežojuma u.c. zīmes), atkritumu urnas vai citus sabiedriskās lietošanas objektus”.
2. Mainīt saistošo noteikumu numerāciju, ņemot vērā saistošo noteikumu precizējumus
saskaņā ar lēmuma 1.punktu.
3. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās daļas
noteiktajā kārtībā.
4. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā.
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Lēmums Nr.3. Pielikums uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2020.gada 10.decembra vēstules Nr.1-18/11072 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšanu Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” un 2021.gada 11.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2021.gada
13.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.4. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.469 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to,
ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi īpašuma nosacīto cenu EUR 6270,00 (seši
tūkstoši divi simti septiņdesmit euro), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 2021.gada 13.janvāra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu
“Birziņi”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 004 0106, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apz. 6672 004 0214 (0,8647 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004
0106 (4,69 ha platībā) pārdošanu par nosacīto cenu EUR 6 270,00 (kura ietver mežaudzes
vērtību) [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.5. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.389 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.14; 15.§), 2020.gada 15.decembra Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.55, ņemot vērā to,
ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR
7030,00 (septiņi tūkstoši trīsdesmit euro), balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 2021.gada 13.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā Slīmesti 1, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 0545, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0565 (2,07 ha platībā)
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 7030,00 (septiņi tūkstoši 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.6. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2020.gada 15.decembra izsoles protokola Nr.55 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmuma Nr.464 “Par apbūvēta
zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 domājamās daļas apmērā
pārdošanu par nosacīto cenu” precizēšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga; izsakās D.Būmane)
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.464 “Par apbūvēta
zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 domājamās daļas apmērā
pārdošanu par nosacīto cenu”. Pamatojoties uz 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Precizēt 2020.gada 16.decembra lēmuma Nr. 464 “Par apbūvēta zemesgabala Rožu Villa,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 domājamās daļas apmērā pārdošanu par nosacīto cenu”
1.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta
zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0065
(0,3118 ha platībā) 3/5 domājamās daļas apmērā pārdošanu par nosacīto cenu EUR 830,00
(astoņi simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]”.
Lēmums Nr.7.
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7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu iela 1, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas
kods [..], 2020.gada 4.decembra atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2020.gada 7.decembrī ar reģ.
Nr. 3.16.2/1053) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Salacgrīvā, Priežu iela 1, kadastra Nr.
6615 003 0187, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0184 (385 kv.m platībā) nodošanu
atsavināšanai.
[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas
Salacgrīvā, Priežu ielā 1 nodošanu atsavināšanai.
Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Priežu iela 1, kadastra Nr. 6615 003 0187, zemes vienības
kadastra apz. 6615 003 0184 (385 kv.m platībā) piegul [..] īpašumā esošs nekustamais īpašums [..],
kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], uz kura īpašuma tiesības nostiprināts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..].
Zemes starpgabalam Salacgrīvā, Priežu iela 1, kadastra Nr. 6615 003 0187, zemes vienības
kadastra apz. 6615 003 0184 (385 kv.m platībā) īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada
pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000607506.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa
zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu un piekto daļu, ņemot vērā 2021.gada 4.janvāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.1 un 2021.gada 13.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Priežu iela 1, kadastra Nr. 6615 003
0187, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0184 (385 kv.m platībā).
2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Priežu iela 1 atsavināt ar
nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam [..], kadastra Nr.[..].
3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2 295,00
(pieci simti septiņdesmit euro).
4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu,
saskaņā ar pielikumu.
5. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..], adrese:[..].
Lēmums Nr.8. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 4.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp.
pievienoti protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 2.novembrī saņemts [..], zemes gabala Kāres, Liepupes
pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0010 (2,19 ha platībā), atsavināšanas
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ierosinājums. Atsavināšanas ierosinājums reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada
2.novembrī ar reģ. Nr. Nr.3.16.1/916.
[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības,
iesniegusi iesniegumu par zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, ar
nosaukumu Kāres, īpašuma kadastra Nr. 6660 012 0163, zemes vienības kadastra apz.6660 012
0010 (2,19 ha platībā) nodošanu atsavināšanai.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar
kadastra apz. 6660 012 0010, un 2019.gada 22.novembrī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību
noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8.2.1/137 par zemes gabala Kāres ar zemes
vienības kadastra apz.[..] (2,19 ha platībā) nomu (pamatojoties uz 2017.gada 5.oktobra mantojuma
apliecību par tiesībām mantot 2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/36,
kas bija noslēgts ar [..]).
Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Liepupes pagastā,
Kāres, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0010, nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000607521.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 4.janvāra
Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Liepupes pagastā,
Kāres, īpašuma kadastra Nr. 6660 012 0163, zemes vienības kadastra apz.6660 012 0010 (2,19
ha platībā) (uz ko Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu), pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt 1. punktā minētā zemes gabala nosacīto cenu eur 6 595,00 (seši tūkstoši pieci simti
deviņdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt 1.punktā minētā zemes gabala atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.
4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..].
Lēmums Nr.9. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 4.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp., iesnieguma kopija uz 1 lp. un
Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2020.gada
9.novembra lēmuma Nr.18.5/152 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Māres”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 21.decembrī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta
zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3.16.1/1100).
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[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības,
iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Liepupes pagastā, ar nosaukumu
Māres, kadastra Nr. 6660 012 0047, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0047 un adresi Āres
(1,91ha platībā) nodošanu atsavināšanai.
Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašumtiesības nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā,
Liepupes pagastā ar nosaukumu Māres, kadastra Nr. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā) un adresi Āres
nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000595630.
Uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar nosaukumu Māres, kadastra Nr. 6660 012
0047 un zemes vienības ar adresi Āres, kadastra apz. 6660 012 0047, atrodas [..] piederošas būves
(dzīvojamā māja) ar kadastra apz.[..] un būve ar kadastra apz.[..], kas reģistrētas Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..].
2020.gada 27.novembrī [..] ar pašvaldību noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.2.1/62 par
zemes vienības ar kadastra apz. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā) nomu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 4. janvāra Salacgrīvas novada pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas
novada Liepupes pagastā ar nosaukumu Māres – apbūvētu zemesgabalu ar adresi Āres un
zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0047 (1,91 ha platībā).
2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 5 795,00 (pieci tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu.
4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..].
Lēmums Nr.10. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 4.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē 2021.gada 5.janvārī saņemts [..], adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr.
3.16.2/24) par pašvaldībai piederošas zemes Salacgrīvā, Dīķu iela 5 iegūšanu īpašumā.
Pašvaldības nekustamais īpašums Dīķu iela 5, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0132,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0132 (0,5836 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000597577.
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Saskaņā ar spēkā esošo Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”, zemes gabala izmantošanas mērķis ir sakņu dārzi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 30. septembra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.11, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu
Salacgrīvā, Dīķu iela 5, kadastra Nr. 6615 004 0132.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra apz. 6615 004
0132 (0,5836 ha platībā) turpmākās izmantošanas nosacījumus:
īpašumam Dīķu iela 5, Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0132 (0,5836 ha
platībā) turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dīķu iela 5, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0132, nosacīto
cenu– EUR 6 130,00 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).
4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.11. Pielikums uz 6 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
11. §
Par apbūvēta zemes gabala Cīruļi 2, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
2020.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..],
iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/1111) par apbūvēta zemes gabala Salacgrīvas pagastā, ar nosaukumu
Cīruļi 2, kadastra Nr.6672 001 0100, zemes vienības kadastra apz. 6672 001 0100 iznomāšanu.
Zemes vienība ar kadastra apz. 6672 001 0100 (2,8 ha platībā) uz Salacgrīvas novada
pašvaldības vārda reģistrēta Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000604614
Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 100000400004 uz zemes
vienības ar kadastra apz. 6672 001 0100 atrodas [..] piederoša būve-dzīvojamā māja ar kadastra apz.
[..], īpašuma kadastra Nr.[..], ar adresi[..].
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 2021.gada 13.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..], apbūvētu zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, ar nosaukumu
Cīruļi 2, kadastra Nr.6672 001 0100, zemes vienības kadastra apz. 6672 001 0100 (2,8 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.
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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.12. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu zemes gabala daļai Spalinieki,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
2020.gada 3.decembrī Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2020.gada
3.decembrī saņemts [..], personas kods [..], iesniegumu (reģistrēts ar reģistra Nr.3.16.2/1047) par
zemes lietošanas tiesību atsavināšanu nekustamā īpašumā Liepupes pagastā Spalinieki un nomas
līguma slēgšanu uz ½ domājamo daļu lietošanā esošo zemi Spalinieki, Liepupes pagastā 5,43 ha
platībā.
2020.gada 4.decembrī ar Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
lēmumu Nr.18.5/162 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] uz zemes gabalu Spalinieki,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, zemes lietotājai – [..] atsavinātas zemes lietošanas tiesības
uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0080 5,43 ha platībā (½ domājamās daļas
apmērā) Spalinieki, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, un tas noteikts kā Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgs, uzņemts pašvaldības bilancē.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 30.08.2005. MK noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, 2020.gada 4.decembra Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr.18.5/162, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes gabala Liepupes
pagastā Spalinieki ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0080 5,43 ha platībā (½
domājamās daļas apmērā) nomu, saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības;
1.2. zemes nomas līguma termiņu – 20 gadi.
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
3. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.13. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.290
“Par lokālplānojuma “Liepupes pilskalns” uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”
Saskaņā ar Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” ietilpstošo, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. septembra saistošo
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noteikumu Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums” 5.nodaļu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 23. panta 4. daļu, 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 33., 34., 75. un
76. punktu, kā arī 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.290 “Par lokālplānojuma “Liepupes pilskalns”
uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.11; 3.§), nosaukumu izsakot
šādā redakcijā: “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā “Pilskalna mežs”, ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā”.
2. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “Uzsākt lokālplānojuma izstrādi, kas groza teritorijas
plānojumu, īpašumā “Pilskalna mežs” ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā.”
3. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: “Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt
attīstības un teritorijas plānotāju”.
4. Izdarīt šādus grozījumus darba uzdevumā lokālplānojums “Liepupes pilskalns”:
4.1. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1.Lokālplānojums izstrādājams ar mērķi pamatot nepieciešamās izmaiņas Salacgrīvas
novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošo,
bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.12/2008
”Liepupes pagasta teritorijas plānojums” noteiktajā funkcionālajā zonējumā. Izmaiņas
nepieciešamas, lai radītu priekšnoteikumus zemes vienības 66600080140 attīstībai kā
labiekārtotai publiskās ārtelpas teritorijai Liepupes pilskalnā, mainot daļai zemes vienībai
noteikto izmantošanu no Mežu teritorijas uz Dabas un apstādījumu teritoriju, daļai
teritorijas, saglabājot funkcionālo zonējumu Mežu teritorija un Lauksaimniecības
teritorija”;
4.2. Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Precizēt lokālplānojuma izstrādes teritoriju, nosakot, ka lokālplānojuma teritorija
aptver visu zemes vienību 66600080140 (1.attēls). Piekļuve zemes vienībai ir no
pašvaldības ceļa Baznīca – Pidas – Pagasta padome.”;
4.3. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1.Pamatot nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānojumā, esošās funkcionālās zonas
Mežu teritorija vietā nosakot funkcionālo zonu Dabas un apstādījumu teritorija, daļai
teritorijas saglabājot funkcionālo zonējumu Mežu teritorija un Lauksaimniecības teritorija,
precizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.”;
4.4. Izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:
“2.4.Izstrādāt nepieciešamās izmaiņas Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši Ministru
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.240) prasībām,
paredzot labiekārtotas publiskās ārtelpas izveidei Liepupes pilskalnā piemērotu funkcionālo
zonu “Dabas un apstādījumu teritorija”, daļai teritorijas saglabājot funkcionālo zonējumu
Mežu teritorija un Lauksaimniecības teritorija. Grafisko materiālu izstrādāt atbilstoši
Teritorijas attīstības plānošanas informatīvās sistēmas (turpmāk - TAPIS) prasībām”;
4.5. Izteikt 3.7.punktu šādā redakcijā:
“3.7.Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde”;
4.6. Izteikt 3.10. punktu šādā redakcijā:
“3.10.SIA “TET””.
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Attēls Nr.1.

Lēmums Nr.14.
14. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr.291
“Par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā”
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Saskaņā ar Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada
17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42 "Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojums", Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta 4.daļu, 24.pantu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" 33., 34., 75. un 76. punktu, kā arī 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Grozīt 2020.gada 19.augusta lēmuma Nr.291 “Par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu
Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.11; 4.§), nosaukumu izsakot
šādā redakcijā: “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
66720040371, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”.
2. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “Uzsākt lokālplānojuma izstrādi, kas groza teritorijas
plānojumu, nekustamajā īpašumā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 66720040371, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”.
3. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: “Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt
attīstības un teritorijas plānotāju”.
4. Darba uzdevumā precizēt institūciju nosaukumus, no kurām pieprasāmi nosacījumi un
saņemami atzinumi:
3.7. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
3.10. SIA “TET”.
Lēmums Nr.15.
15. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
nekustamajam īpašumam [..]
Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..], (mirusi 2020.gada 14.jūlijā) konstatēts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu - pašvaldības īres dzīvokli [..] ar kadastra Nr.
[..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja
jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas
novada dome konstatēja sekojošo:
[..] nekustamā īpašuma nodoklis par īres dzīvokli [..], kas atrodas Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu no 2010. gada līdz 2020.gadam (ieskaitot),
pamatojoties uz 1996. gada 6. decembra Liepupes pagasta padomes dzīvojamās telpas īres līgumu
un 2013.gada 2.janvāra Salacgrīvas novada domes dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/44.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekš minēto nekustamo īpašumu pēc
stāvokļa uz 20.01.2021. sastāda- pamatparāds EUR 34.72 un nokavējuma nauda EUR 13.33.
Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēsuma summa- EUR 48,05 t.sk. pamatparāds
EUR 34.72 un nokavējuma nauda EUR 13.33.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..], personas kods [..], (mirusi 2020.gada 14.jūlijā), nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu- pašvaldības īres dzīvokli [..], kas
atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6660 508 0002 – pamatparādu EUR
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34.72 un nokavējuma naudu EUR 13.33. Kopējā dzēsuma summa – EUR 48,05 (četrdesmit
astoņi eiro un 05 centi).
Lēmums Nr.16.

16. §
Par konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma,
vērtēšanas komisijas un balvu fonda apstiprināšanu
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2021.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas, kā
arī 2021.gada 13.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Evija Keisele balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes
vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos;
2.3.2. Bruno Veide - Salacgrīvas novada domes būvniecības projektu vadītājs;
2.3.3. Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja vietniece;
2.3.4. Gundega Upīte-Vīksna - Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte.
3. Apstiprināt konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” balvu fondu
EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši euro 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.17. Pielikums uz 10 lp. pievienots protokolam.
I.Cīrule informē par konkursu “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”.
Izsakās A.Alsberga, A.Jankovska, D.Straubergs.
17. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2021.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.18. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2021.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.19. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2021.gada
11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 13.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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:
Apstiprināt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.20. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par vecāku līdzfinansējuma samaksu Salacgrīvas novada Mūzikas skolā
2012.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.10 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtības
ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” un 2014.gada 6.oktobra
grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs” paredz vecāku līdzfinansējuma samaksu par izglītību Salacgrīvas novada Mūzikas skolā
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.
Pamatojoties uz 2021.gada 6.janvāra Latvijas Nacionālā kultūras centra sniegto informāciju,
Salacgrīvas novada Mūzikas skolas 2021.gada 6.janvāra Pedagoģiskās sēdes protokola Nr. 3.16/1
lēmumu Nr. l, 2021.gada 6.janvāra Skolas padomes protokola Nr.1 lēmumu Nr.1 un uz 2021.gada
7.janvāra grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
no 2021.gada 4.janvāra līdz 22.janvārim mācību procesu interešu izglītības programmā
“Sagatavošanas klase” mūzikas skolas Ainažu un Salacgrīvas apmācību vietās tiek atcelts.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2021.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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:
Atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmā “Sagatavošanas klase”
Salacgrīvas novada Mūzikas skolas Salacgrīvas un Ainažu apmācību vietu izglītojamajiem no
2021.gada 4.janvāra līdz periodam, kad mācību process individuālajās nodarbībās varēs
atsākties klātienē.
Lēmums Nr.21.
21. §
Par vecāku līdzfinansējuma samaksu Salacgrīvas Mākslas skolā
2012.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.10 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtības
ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” un 2014.gada 6.oktobra
grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs” paredz vecāku līdzfinansējuma samaksu par izglītību Salacgrīvas Mākslas skolā
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.
Pamatojoties uz 2021.gada 6.janvāra Latvijas Nacionālā kultūras centra sniegto informāciju,
Salacgrīvas Mākslas skolas 2021.gada 7.janvāra Pedagoģiskās sēdes protokola Nr. 3.10/1 lēmumu
Nr. l un uz 2021.gada 7.janvāra grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, no 2021.gada 4.janvāra līdz 22.janvārim mācību process interešu
izglītības programmā “Ievads vizuāli plastiskajā mākslā” tiek atcelts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2021.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda
Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmā “Ievads vizuāli
plastiskajā mākslā” Salacgrīvas Mākslas skolas izglītojamajiem no 2021.gada 4.janvāra līdz
periodam, kad mācību process varēs atsākties klātienē.
Lēmums Nr.22.
22. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.495
“Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.07.2020. lēmumu Nr.252 „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības
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finansējuma aprēķina un sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu
izglītības programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības
programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, 02.12.2020. likumu “Par valsts
budžetu 2021.gadam”, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga,
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:
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes
2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.495 “Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali
pašvaldības izglītības iestādēm”:
1. Izteikt lēmuma 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Nodrošināt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu
darba samaksai no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 71161, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu.”
2. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.23. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.februāri
piemērojamo mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.493 “Par Salacgrīvas mākslas
skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.24. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

24. §
Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
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interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.februāri
piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā
ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.492 “Par Salacgrīvas novada
mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.25. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
2020.gada 20.jūlijā noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu Nr.NVD-1/12-2020 par
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu un 2021.gada 12.janvāra saņemta
Nacionālais veselības dienesta Līgumpartneru departamenta Vidzemes nodaļa vēstule (reģistrēta
2021.gada 13.janvārī, reģ.Nr. 3.12/45) Nr.9-3/48/2021 “Par finanšu paziņojumu 2021.gadam”,
saskaņā ar kuru piešķirts finansējums par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksai 2021.gadam ārstniecības iestādei Korģenes feldšeru vecmāšu punkts.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada
23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un
amatalgu sarakstu”:
1. 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
4.apakšsadaļas “Korģenes Feldšeru – vecmāšu punkts” 1. ierakstu izteikt šādā redakcijā:
Nr.

1

Amats

Ambulatorās aprūpes
feldšeris

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

-

0.5

€ 558.50

5.1.IA

Piezīmes

2. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.26. Nacionālā veselības dienesta 2021.gada 12.janvāra vēstules Nr.9-3/48/2021 kopija
uz 2 lp. pievienota protokolam.
26. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–15 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta
izpildi” apstiprināšanu
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
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
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Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-15 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada
budžeta izpildi” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-15 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.27. Pielikums uz 8 lp. un pārskats uz 6 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2021.gada 12.janvāra
uzraudzības padomes protokolu Nr.1 (reģ.Nr.3.12/40), Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas 2020.gada 13.oktobra uzraudzības padomes protokolu (reģ. Nr.3.18/341), Limbažu un
Salacgrīvas sporta skolas direktores Diānas Zaļupes 2021.gada 12.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.
3.18/20), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas nolikuma 57.punktu un 59.punktu, saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 128’238.07 euro (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši divi
simti trīsdesmit astoņi euro, 07 centi), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2021.gada
pamatbudžetam, atbilstoši Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2020.gada 13.oktobra
uzraudzības padomes protokolā fiksētajam Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
audzēkņu skaitam un 2021.gada sporta skolas budžeta proporcijai:
Audzēkņu skaits izglītības iestādē Limbažu novads
Salacgrīvas novads
uz 01.10.2020.
618
366
252
Fiksētā proporcija
59.22%
40.78%
2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas 2021.gada 12.janvāra uzraudzības padomes protokolā fiksēto finansējumu, Salacgrīvas
novada pašvaldības finansējuma apjoms var tikt samazināts proporcionāli Limbažu novada
pašvaldības finansējuma samazinājuma apjomam.
3. Piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports”
26’047.44 euro (divdesmit seši tūkstoši četrdesmit septiņi euro, 44 centi) starptautiskajām
mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos, tai skaitā:
3.1. dambrete – 7’360 euro;
3.2. vieglatlētika – 2’000 euro;
3.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 15’129 euro;
3.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1’558.44 euro .

23

Lēmums Nr.28. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes 2020.gada
13.oktobra sēdes protokola Nr.3 kopija uz 2 lp. un 2021.gada 12.janvāra sēdes protokola Nr.1
kopija uz 1 lp., Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2021.gada 12.janvāra iesnieguma
Nr.1-14.3/21/7 kopija uz 7 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Brāļu kapos apglabāto Latviešu strēlnieku kapu plākšņu
atjaunošanai
(debatēs piedalās A.Alsberga)
Saskaņā ar Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda prezidenta - ģenerāļa
J.Vectirāna un valdes priekšsēdētāja M.Stirnas iesniegumu, kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē
2020.gada 9.novembrī ar reģ.Nr.3.16/973 par Rīgas Brāļu kapos apglabāto Latviešu strēlnieku
(1915.-1917.) kapu plākšņu, kuras uzstādītas 1936.gadā atjaunošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tai skaitā sniegt atbalstu
kultūras pieminekļu saglabāšanai, ņemot vērā 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu 500 euro (pieci simti euro) apmērā Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fondam Rīgas Brāļu kapos apglabāto Latviešu strēlnieku kapu plākšņu
atjaunošanai.
Lēmums Nr.29. Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda 2020.gada 5.novembra vēstule
Nr.61 uz 3 lp. pievienota protokolam.
29. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada
budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr.B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada
budžetu” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
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Lēmums Nr.30. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 3 lp. pievienoti protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 15:30.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (22.01.2021.)

____________________________
Inita Hartmane (22.01.2021.)

Sēdes protokolētāja
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