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SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv

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

2021.gada 17.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem 2021.gada 20.janvāra lēmumā Nr.17 “Par konkursa “Salacgrīvas novada
vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma, vērtēšanas komisijas un balvu fonda
apstiprināšanu”
3. Par 2021.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
4. Par “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 “Par
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu”
6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr.239 ⹂Par
Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba
grupu”
7. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19. novembra lēmuma Nr.429 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Jaunā ielā 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu” atcelšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ezera iela 6 - 11, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanas apstiprināšanu un hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatā
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu
par nosacīto cenu
10. Par apbūvēta zemesgabala Māres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par
nosacīto cenu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par nosacīto cenu
12. Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 izsoles atzīšanu par nenotikušu
13. Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
14. Par nekustamā īpašuma izsoles Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par
nenotikušu
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas
un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
22. Par nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās nomas maksas
izsolei noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
23. Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij
24. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu [..]
25. Par patapinājuma līgumu turpināšanu ar mednieku kolektīviem Salacgrīvas novadā
26. Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas un apsaimniekošanas līguma
pagarināšanu
27. Par 2016.gada 29.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/21 pagarināšanu
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 10A, Ainažos, Salacgrīvas novadā
29. Par 2017.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/38 pagarināšanu reklāmas objekta
izvietošanai Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā
30. Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
31. Par projekta „1000 rindiņas par roņiem, zvejniekiem un zivīm” iesniegšanu
32. Par projekta „GRĀMATA “Reņģēdāju pavārgrāmata”” iesniegšanu
33. Par projekta „Jūrmalas iela ar pievedceļu pludmalei” iesniegšanu
34. Par projekta “Ceļa posma Meleki-Veczemju klintis pārbūve” iesniegšanu
35. Par projekta „Stāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā” iesniegšanu
36. Par projekta Par projekta "Ceļš, kas vieno mūs ar jūru" iesniegšanu
37. Par projekta “Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā” iesniegšanu
38. Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta „Zvejnieku Tīklu Parks”
līdzfinansēšanu
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28 “Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā”
40. Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās
41. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs
42. Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs
43. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
44. Par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
46. 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”
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47. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.495 “Par valsts
mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
48. Par Salacgrīvas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
49. Par atbalsta piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm
50. Par apbedīšanas pakalpojuma izmaksu segšanu
51. Papildus darba kārtības jautājumi:
51.1.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
51.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
Investīciju plānā 2020.-2021.gadam
51.3. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos,
Salacgrīvas novadā” īstenošanai
51.4. Par Limbažu novada pašvaldības un Salacgrīvas novada pašvaldības bāriņtiesu
sadarbību
52. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu””
apstiprināšanu
53. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna BorozdinaJānis 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, Sarma
Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas būvvaldes vadītāja
– galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja,
Gunta Kristiņa-Tomsone – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Dina Bantersone –
Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle
Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga
(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par sēdes darba kārtībā papildus iekļautajiem
jautājumiem un lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 50 jautājumiem un 6 papildus darba
kārtības jautājumiem. Deputātiem 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 piedāvāto darba kārtību.
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1.§
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai””
apstiprināšanu
(ziņo A.Zunde; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Alsberga)
Pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta sesto daļu, kas nosaka,
ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada
16.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.31. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par grozījumiem 2021.gada 20.janvāra lēmumā Nr.17 “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 vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos E.Keisele.
2021.gada 20.janvārī Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 “Par konkursa
“Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma, vērtēšanas komisijas un
balvu fonda apstiprināšanu”, protokols Nr.2; 16.§ (turpmāk – Domes lēmums). Domes lēmuma
pielikumā Projektu konkursa „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”
nolikuma (turpmāk – Nolikums):
1.1.punktā ir noteikts, ka Projektu konkursu „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu
atjaunošana 2021” (turpmāk – Projektu konkurss) organizē Salacgrīvas novada dome. Projektu
konkurss tiek realizēts Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, un Liepupes ciema
teritorijā.
1.3.punktā ir noteikts, ka Projektu konkursā var piedalīties: ēku īpašnieki un viņu
pilnvarotās personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas,
Ainažu pilsētas un Liepupes ciema teritorijās.
Lai sniegtu atbalstu atjaunošanas darbiem visās apdzīvotajās vietās Salacgrīvas novada
teritorijā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (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, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās,
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pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmuma Nr.17 “Par
konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma, vērtēšanas
komisijas un balvu fonda apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 16.§) pielikuma “Projektu konkursa
„Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikums” 1.1. un 1.3.punktos,
izsakot tos sekojošā redakcijā:
“1.1. Projektu konkursu „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”
(turpmāk – Projektu konkurss) organizē Salacgrīvas novada dome. Projektu konkurss tiek realizēts
Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, un ciemu teritorijās.
“1.3. Projektu konkursā var piedalīties: ēku īpašnieki un viņu pilnvarotās personas, kuru
nekustamais īpašums atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas, Ainažu pilsētas un ciemu
teritorijās”.
Lēmums Nr.32. SIA “Svētupes muiža” 2021.gada 5.februāra iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienota
protokolam.
3. §
Par 2021.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos K.Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos E.Keisele.
Pamatojoties uz 2021.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 8 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
2.2.Komisijas locekļi:
2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde;
2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Kristaps Močāns;
2.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Aija Kirhenšteine.
2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.33. Pielikums uz 11 lp. pievienots protokolam.
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4. §
Par “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores K.Borozdinas priekšlikumu,
saskaņā ar 2021.gada 8.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada
10.februāra 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 “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.34. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

5. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238
“Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu”
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos K.Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos E.Keisele.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu,
2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs,
Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ veikt sekojošus
grozījumus Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 “Par Salacgrīvas novada
attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu”:
1. Lēmuma 2.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“2. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba
grupu šādā sastāvā:
2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotājs.
2.2. Darba grupas locekļi:
2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs;
2.2.2.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2.4.Salacgrīvas novada domes ekonomists-budžeta plānotājs;
2.2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītājs.”
2. Lēmuma 3. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes Salacgrīvas novada domes
attīstības un teritorijas plānotājs.”
Lēmums Nr.35.
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6. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr.239
⹂Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības
darba grupu”
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos K.Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos E.Keisele.
Saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 ⹂Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 2021.gada 10.februāra Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds
Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.239 “Par
Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupu”
(protokols Nr.10; 22.§):
1. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
⹂2. Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības
darba grupu šādā sastāvā:
2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotājs.
2.2. Darba grupas locekļi:
2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs;
2.2.2.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2.4.Salacgrīvas novada domes ekonomists-budžeta plānotājs;
2.2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītājs.”
2. Izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā:
⹂3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas
plānotājs.”
Lēmums Nr.36.
7. §
Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19. novembra lēmuma Nr.429 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Jaunā ielā 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu” atcelšanu
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 21.decembrī saņemts Vidzemes rajona tiesas tiesneses
2020.gada 16.decembra lēmums (reģ. Nr. 3.12/1626) par nostiprinājuma lūguma īpašumam Jaunā
iela 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atstāšanu bez ievērības. Atteikums balstās uz likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.panta un 21.panta otrās daļas nosacījumiem par
subjektiem, kuri var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojumam, un nolemts atstāt bez ievērības Salacgrīvas novada pašvaldības un biedrības
“Jaunā12” nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības nostiprināšanai uz nekustamo īpašumu Jaunā iela
12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
2020.gada 29.decembrī Salacgrīvas novada dome ar biedrību “Jaunā12” noslēgusi
ATCĒLĒJA līgumu (Reģ. Nr.9.3/40) 2020.gada 26.novembra PIRKUMA LĪGUMAM Nr. 9.3/29.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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:
Atcelt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.429 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Jaunā ielā 12, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto
cenu”.
Lēmums Nr.37. Vidzemes rajona tiesas 2020.gada 17.decembra vēstule Nr.1-14/6927 uz 2 lp.
pievienota protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ezera iela 6 - 11, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanas apstiprināšanu un hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatā
Ņemot vērā to, ka dzīvokļa Ezera iela 6 - 11, Liepupē, Liepupes pagastā (mainīta adrese no
Liepupe 31-11, Liepupe, Liepupes pagasts), Salacgrīvas novadā, pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir
samaksājis 2016.gada 18.janvārī noslēgtā nomaksas pirkuma līguma Nr. 9-3/6 nekustamā īpašuma
nosacīto cenu euro 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro) pilnā apmērā, balstoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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 Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Ezera iela
6-11, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0351 pārdošanu par nosacīto cenu
4600,00 euro (četri tūkstoši seši simti euro) [..], personas kods [..].
2. Dzēst aizliegumu Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.515 11, II. daļas 2.iedaļā, kas
ierakstīta ar 2016.gada 18.janvāra hipotēkas līgumu Nr. 3-25.3/30.
Lēmums Nr.38.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
Salacgrīvas novada dome 2021.gada 20.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.9 „ Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 8.§).
2021.gada 20.janvāra lēmuma Nr.9 pielikumā “Paziņojums par zemes gabala Kāres,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, noteikto zemesgabala Kāres, Liepupes
pagastā nosacīto cenu EUR 6 595,00 (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro) pirmpirkuma
tiesīgā persona [..] ir samaksājusi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 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,
8

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kāres, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6660 012 0163, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz.6660 012 0010 (2,19 ha platībā), pārdošanu par nosacīto cenu EUR 6 595,00
(seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci 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.39. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par apbūvēta zemesgabala Māres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par nosacīto cenu
Salacgrīvas novada dome 2021.gada 20.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.10 „Par apbūvēta
zemesgabala Māres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 9.§).
2021.gada 20.janvāra lēmuma Nr.10 pielikumā “Paziņojums par apbūvēta zemesgabala
Māres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu” noteikto apbūvēta zemesgabala Māres,
Liepupes pagastā, nosacīto cenu EUR 5 795,00 pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 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. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta
zemesgabala Māres, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6660 012
0047, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6660 012 0047 (1,91 ha platībā), pārdošanu
par nosacīto cenu EUR 5 795,00 (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci 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.40. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.473 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma -zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 21.§).
2020.gada 16.decembra lēmuma Nr.473, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.3. nosaka, ka
pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša
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laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas (sludinājums publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas datums 2020.gada 23.decembris Nr.2020/248.IZ9).
Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir saņemts pieteikums (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē 2021.gada 5.janvārī ar reģ. Nr 3.16.2/20) par nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR
380,00.
Ņemot vērā 2021.gada 3. februāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta otro daļu, kas noteic, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana
izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), norādītajā termiņā no minētajām personām ir
saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un to, ka pirmpirkuma
tiesīgā persona [..] ir samaksājis īpašuma nosacīto cenu EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro),
pamatojoties uz 2021.gada 10.februāra 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 Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes starpgabala
Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6625 003 0476, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apz.6625 003 0477 (0,22 ha platībā) un mežaudzes ar kadastra
apz.6625 003 0477 (0,21 ha platībā), pārdošanu par nosacīto cenu EUR 380,00 (trīs simti
astoņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Noteikt, ka zemes starpgabals Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra
Nr.6625 003 0476, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6625 003 0477 (0,22 ha
platībā) pievienojams [..] īpašumam [..], kadastra Nr.[..], kas reģistrēts Ainažu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..].
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.41. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2021.gada 3.februāra sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 izsoles atzīšanu par nenotikušu
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.475 “Par kustamās
mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”.
Ar 2021.gada 25.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.2, kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 izsole atzīta par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 2021.gada
25.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2,
ņemot vērā 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 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:
Atzīt kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 izsoli par nenotikušu.
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Lēmums Nr.42. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada
25.janvāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
13. §
Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Izvērtējot Salacgrīvas novada domē 2020.gada 6.novembrī saņemto Salacgrīvas vidusskolas
iesniegumu (reģ. Nr. 3.18/382) par Salacgrīvas vidusskolas īpašumā esošās automašīnas MAZDA
5, atsavināšanu (valsts reģistrācijas Nr. HP 5741, pirmo reizi reģistrēta 19.12.2005) un sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja Aivara Brieža (sertifikāts Nr.58) tirgus vērtības aprēķinu, kā
arī ņemot vērā to, ka automašīnas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem ir EUR 0,
secināms, ka piemērotākais automašīnas MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741, atsavināšanas
veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība
pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par EUR 700,00 , šajā gadījumā pārdošanas cena
nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu,
37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2021.gada 27.janvārī saņemto automašīnas tirgus novērtējumu
(reģ. Nr. 18.1.2/17), 2021.gada 10.februāra 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. Atsavināt automašīnu MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741, šasijas Nr.
JMZCR19F260124286, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu EUR 495,87 (četri simti deviņdesmit pieci euro 87
centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 piegāde netiek aplikta ar pievienotās vērtības
nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 3.punktam.
4. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, publicēt pašvaldības mājas lapā
www.salacgriva.lv internetā un laikrakstā „Salacgrīvas Novada Ziņas”, nosakot, ka pieteikums
par automašīnu MAZDA 5 pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Salacgrīvas
Novada Ziņas”.
5. Ja divu nedēļu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama
izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
6. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas MAZDA 5 pārdošanu
veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
7. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.43. Pielikums uz 5 lp. un automobiļa tirgus vērtības aprēķins uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
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14. §
Par nekustamā īpašuma izsoles Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atzīšanu par nenotikušu
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 309 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Ar 2021.gada 25.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.1, nekustamā īpašuma izsole Tērces ielā 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atzīta par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 2021.gada
25.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.1,
ņemot vērā 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 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:
Atzīt nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoli par
nenotikušu.
Lēmums Nr.44. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada
25.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6615 002 0199, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0197 (0,4972 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000600248.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro
daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 27.janvāra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, saskaņā ar 2021.gada 10. februāra 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 rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Tērces iela 7A,
Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 002 0199, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0197
(0,4972 ha platībā).
2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 3 730,00 (trīs tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.45. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. un izziņas par nekustamā
īpašuma tirgus vērtību kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2020.gada 16.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.471 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro
daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu” 3.pantu, 2021.gada 19.janvāra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Atsavināt nekustamo īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6672 007 0396, pārdodot to rakstiskā izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas
novadā, kadastra Nr. 6672 007 0396 nosacīto cenu – euro 4 590,00 (četri tūkstoši pieci simti
deviņdesmit euro), tai skaitā zemes vērtība euro 2 400,00.
3. Apstiprināt rakstiskās izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.46. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 19.janvāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.

17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Salacgrīvas novada pašvaldība 2020.gada 19.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.435 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro
daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 27.janvāra pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lini, Liepupes
pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0111, zemes vienības kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha
platībā).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0111, zemes
vienības kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā) nosacīto cenu – EUR 17 655,00
(septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
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Lēmums Nr.47. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 472 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro
daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, Enerģētikas likuma 22.pantu, kas noteic, ka
energoapgādes komersantiem ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz energoapgādes veikšanai
nepieciešamajiem objektiem, to skaitā ēkām, būvēm, sistēmām, ierīcēm, iekārtām, tīkliem,
cauruļvadiem vai citiem objektiem, kuri nav energoapgādes komersanta īpašums, bet atrodas
energoapgādes komersanta bilancē vai ir izvietoti attiecīgā energoapgādes komersanta licences
darbības zonā, 2021.gada 22.janvāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.3 un
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 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:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra
Nr. 6660 003 0446, pārdodot to rakstiskā izsolē.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra
Nr. 6660 003 0446, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 0445 (0,043 ha platībā)
un būves - transformatoru apakšstacijas ar kadastra apz. 6660 003 0445 001 nosacīto cenu 2
090,00 euro (divi tūkstoši deviņdesmit euro), tai skaitā zemes vērtība 940,00 euro.
3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma rakstiskas izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.48. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 22.janvāra sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
2020.gada 16.decembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.470 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos, Salacgrīvas novadā
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 Baznīcas iela 4-1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0078, nodošanu atsavināšanai.
2021.gada 18.janvārī [..] iesniegusi iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē
2021.gada 18. janvārī ar reģ. Nr.3.16.2/64 ), ka vēlas atsavināt dzīvokļa īpašumu uz nomaksu 60
mēneši.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
2020.gada 10. decembrī [..] iesniegusi notariāli apliecinātu vienošanos, kas noslēgta starp
ģimenes locekļiem, par to, ka dzīvokli īpašumā iegūst [..], personas kods [..].
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas,
ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša
dokumenta kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;
atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, –
īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres
parādu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu
un šī likuma 5.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2021.gada 19.janvāra Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr. 2, Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo
daļu, balstoties uz 2021.gada 10.februāra 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 dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0078, kas sastāv no
dzīvokļa ar kopējo platību 61,9 kv.m un 619/1250 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar
kadastra apz. 6605 003 0065 001, un 619/1250 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar
kadastra apz. 6605 003 0065 nosacīto cenu EUR 4 010,00 (četri tūkstoši desmit euro).
2. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, noteikt nomaksas termiņu 60 mēneši.
3. Apstiprināt 1. punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.
4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.49. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 19.janvāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
20. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2020.gada 15.decembra atsavināšanas ierosinājums
(reģistrēts 2020.gada 30.decembrī ar reģ. Nr.18.1.2/1119) par pašvaldībai piederoša zemes
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starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 006 0110, zemes vienības kadastra apz. 6605
006 0109 (680 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.
Īpašuma [..] kopīpašnieki, izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesnieguši atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes
starpgabala, kas atrodas Miera ielā 3A, Ainažos nodošanu atsavināšanai.
Pašvaldībai piederošam zemes stapgabalam Miera ielā 3A, Ainažos kadastra Nr. 6605 006
0110, zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0109 (680 kv.m platībā) piegul kopīpašnieku [..]
īpašumā esošie zemes gabali [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..] un zemes
vienības kadastra apz.[..], uz kura īpašuma tiesības kopīpašniekiem nostiprināts Ainažu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..].
Zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 006 0110, zemes vienības
kadastra apz. 6605 006 0109 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000607941.
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 visi zemes kopīpašnieki, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul
viņu zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā
2021.gada 19.janvāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2 un saskaņā ar
2021.gada 10.februāra 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. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Miera iela 3A, Ainažos,
kadastra Nr.6605 006 0110, zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0109 (680 kv.m platībā).
2. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2 155,00
(divi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.50. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 19.janvāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
21. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2020.gada 11.maija atsavināšanas ierosinājums
(reģistrēts 2020.gada 11.maijā ar reģ. Nr.3.16.2/389) par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala
Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 003 0110, zemes vienības kadastra apz. 6615 003
0110 (1748 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, iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes
starpgabala, kas atrodas Salacgrīvā, Vidzemes ielā 22A, nodošanu atsavināšanai.
Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 003 0110,
zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0110 (1748 kv.m platībā) piegul [..] īpašumā esošs zemes
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gabals [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], uz kura īpašuma tiesības nostiprināts
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..].
Zemes starpgabala Salacgrīvā, Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 003 0110,
zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0110 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada
pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000608425.
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 vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā
ierakstītu zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu,
8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 2021.gada 22.janvāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.3 un saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā,
kadastra Nr. 6615 003 0110, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0110 (1748 kv.m platībā).
2. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1955,00 euro
(viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.51. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2021.gada 22.janvāra sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
22. §
Par nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās nomas maksas
izsolei noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 474 “Par nomas
tiesību izsoles rīkošanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”.
Izvērtējot ar lietu saistīto informāciju, tika konstatēts:
Apsekojot telpu dabā Salacgrīvā, Ostas ielā 3 (trešā stāvā) un, ņemot vērā ēkas ar kadastra
apzīmējumu 6615 001 0041 001 inventarizācijas lietu, tās kopējā platība ir 15,0 kv.m.
2021.gada 20.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemts sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja atzinums par telpas nomas maksu (izziņa reģistrēta 2021.gada 20.janvārī ar reģ. Nr.
18.1.2/10), tā noteikta vienam mēnesim EUR 30,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. Noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 2.nodaļu, 2021.gada 10.februāra 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. Rīkot nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā ar kopējo platību 15,0
kv.m ar mērķi – uzņēmējdarbības veikšanai (ofisa vajadzībām vai pakalpojumu sniegšanai).
2. Noteikt trešā stāva nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā ar kopējo platību 15,0 kv.m,
nosacīto nomas maksas sākumcenu izsolei vienam mēnesim EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
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3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai mēnesī nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā.
4. Nomniekam par saviem līdzekļiem jāuzstāda ūdens starpskaitītājs.
5. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai mēnesī nomniekam jāmaksā par apkuri, elektrību,
ūdeni un kanalizāciju pēc pašvaldības piestādītā rēķina.
6. Noteikt nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu - 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas
dienas.
7. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
8. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
9. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
10. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka izsoles uzvarētājs (nomnieks) kompensē iznomātāja pieaicinātā
sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 90,00 (deviņdesmit euro).
Lēmums Nr.52. Pielikumi uz 9 lp. un izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
23. §
Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij
Salacgrīvas novada domē 2021.gada 25.janvārī saņemts Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC)”, reģ Nr.40003344207, valdes
priekšsēdētāja Jāņa Langes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3.12/106) par pašvaldības autoceļa Matīšu
ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij, lai nodrošinātu valsts reģionālā autoceļa
P15 Ainaži-Matīši maršruta racionālu izmantošanu, apsaimniekošanu un nodrošinātu valsts
pārvaldes funkcijas veikšanu.
Matīsu ceļš, kadastra Nr. 6605 005 0029, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 005
0029 (7562 kv. m platībā), 290 m garumā un inženierbūve nav kadastrāli uzmērītas un reģistrētas
zemesgrāmatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu,
kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 42.panta otro daļu atvasinātas publiskas
personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas
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 atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem
tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas
funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo
īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu
nodevusi. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2021.gada 10.februāra 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. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā nekustamo īpašumu Matīšu
ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, lai nodrošinātu valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži18

Matīši maršruta racionālu izmantošanu, apsaimniekošanu un nodrošinātu valsts pārvaldes
funkcijas veikšanu zemes vienību 0,7562 ha platībā (platību precizējot pēc kadastrālās
uzmērīšanas dabā) un 290 m garumā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6605 005 0029 un inženierbūves, kas ietilpst nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā,
Salacgrīvas novadā, sastāvā (pielikums).
2. Noteikt aizliegumu Satiksmes ministrijai nekustamo īpašumu Matīšu ceļš atsavināt un
apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienākumu Satiksmes ministrijai bez atlīdzības
nodot nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts
pārvaldes funkcijas veikšanu, kā arī atbilstību likumam “Par autoceļiem” 3. pantā trešajā daļā
noteiktajam, attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.
Lēmums Nr.53. Pielikums uz 1 lp. un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts
ceļi” vēstules kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu [..]
Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas zemes komisijas 2006.gada 4.oktobra lēmumu Nr.46 [..] tika
atzītas īpašuma tiesības uz zemes gabala [..] daļu 30993 kv.m. platībā ½ (vienas puses) domājamās
daļas apmērā [..].
Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Ozoliņas 2020.gada 28.decembrī
izdoto mantojuma apliecību (ar reģistra Nr.3276) mantojuma tiesībās uz zemes gabala [..] daļu 30993
kv.m. platībā ½ (vienas puses) domājamās daļas apmērā [..] ir apstiprināta [..].
Pamatojoties uz 2021.gada 4.februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas nodaļā saņemto [..] 2021.gada 4.februāra iesniegumu (reģistrēts ar
reģ.nr.18.1.1/20) par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi [..] un saskaņā ar likuma “Par zemes
reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisijas
darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā
par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2021.gada 10.februāra Attīstības 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. Atzīt [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] daļu
30993 kv.m. platībā ½ (vienas puses) domājamās daļas apmērā [..] saskaņā ar pielikumu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).
Lēmums Nr.54. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 2 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
25. §
Par patapinājuma līgumu turpināšanu ar mednieku kolektīviem Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 2021.gada 22.janvāra iesniegumu (reģistrēts
Salacgrīvas novada domē 22.01.2021. ar reģ. Nr. 3.16.2/83) ar lūgumu pagarināt aukstuma skapja
LAB Sani divdurvju, 1400 litri, patapinājuma līgumu, [..] 2021.gada 28. janvāra iesniegumu
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(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 28.01.2021. ar reģ. Nr. 3.16/104) ar lūgumu pagarināt
dzesētavas LAB Sani, divdurvju, 1400 litri, patapinājuma līgumu, [..] 2021.gada 25. janvāra
iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 25.01.2021. ar reģ. Nr. 3.16/95) ar lūgumu
pagarināt aukstuma skapja LAB Sani divdurvju, 1400 litri, patapinājuma līgumu, [..] 2021.gada 26.
janvāra iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 26.01.2021. ar reģ. Nr. 3.16/99) ar lūgumu
pagarināt dzesētavas GKv 6410, patapinājuma līgumu.
Saskaņā ar 2014.gada 15.septembra Līgumu par atbalsta saņemšanu Nr.010914/259, kas
noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un Salacgrīvas novada pašvaldību, Salacgrīvas novada domei
tika piešķirti finanšu līdzekļi 9832,35 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 35
centi) apmērā, kas tika izlietoti dzesētavu iegādei, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā
cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Atbilstoši Līguma 1.4.punkta nosacījumiem,
Salacgrīvas novada dome
iegādātās dzesētavas nodeva lietošanā attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā
arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto līgumu:
1) 2015.gada 9.februārī Salacgrīvas novada dome, no vienas puses, un biedrība [..], no
otras puses, noslēgusi patapinājuma līgumu Nr.3-25.3/54 par dzesētavas LAB Sani,
divdurvju, 1400 litri, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai. Saskaņā ar līguma
3.1.punktu līgums noslēgts uz pieciem gadiem.
2) 2015.gada 9.februārī Salacgrīvas novada dome, no vienas puses, un biedrība [..], no
otras puses, noslēgusi patapinājuma līgumu Nr.3-25.3/57 par dzesētavas LAB Sani,
divdurvju, 1400 litri, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai. Saskaņā ar līguma
3.1.punktu līgums noslēgts uz pieciem gadiem.
3) 2015.gada 9.februārī Salacgrīvas novada dome, no vienas puses, un biedrība [..], no
otras puses, noslēgusi patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/482 par dzesētavas LAB Sani,
divdurvju, 1400 litri, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai. Saskaņā ar līguma
3.1.punktu līgums noslēgts uz pieciem gadiem.
4) 2015.gada 9.februārī Salacgrīvas novada dome, no vienas puses, un biedrība [..], no
otras puses, noslēgusi patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/69 par dzesētavas GKv 6410,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai. Saskaņā ar līguma 3.1.punktu līgums
noslēgts uz pieciem gadiem.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.pantu, publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības
lietošanā. Panta otrā daļa nosaka, ka noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska
persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam,
vai publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts
pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Biedrības [..] darbības mērķis ir medību saimniecības attīstība nomātajās un līguma medību
platībās, medību un atpūtas organizēšana medību platībās, mednieku likumīgo interešu aizstāvības
valsts, pašvaldību un citās institūcijās.
Biedrības [..] darbības mērķis ir attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas un to
apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgtspējas izmantošanas principiem, medību
organizēšana saskaņā ar Medību likumu un Medību noteikumiem, uzturēt lojalitāti pret Latvijas
valstī- saudzēt valsts un privāto īpašumu, popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un
videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai.
Biedrības [..] darbības mērķis ir attīstīt Medību likumam un medību noteikumiem atbilstošu
medību saimniecību, organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu,
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku, organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, jauno
mednieku apmācību, veicināt medību tūrisma attīstību.
Biedrības [..] darbības mērķis ir organizēt un veikt medības atbilstoši Latvijas Republikas
Medību likumam un Medību noteikumiem, kā arī medību iecirkņa apsaimniekošana.
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Saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.83 “Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” 3.pielikumu, Salacgrīvas novads noteikts kā Āfrikas
cūku mēra II riska zona Latvijas Republikā.
Ņemot vērā to, ka dzesētavu nodošanas mērķis mednieku biedrībām bija, lai nodrošinātu
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu, ir nepieciešams
turpināt un nodrošināt cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu arī turpmāk.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pants
nosaka, ka publiskas personas mantu var nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai,
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos
noteiktajos gadījumos. Iepriekš minētā likuma 5.panta 3.¹ daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram
nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to
saistītos izdevumus.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.pantu, likuma „Par publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 5.pantu, 2014.gada 15.septembra Līgumu par atbalsta
saņemšanu Nr.010914/259, un saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Turpināt 2015.gada 9.februāra patapinājuma līgumu ar biedrību [..] par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošās kustamās mantas dzesētavas LAB Sani, divdurvju, 1400 litri,
bezatlīdzības lietošanu uz 5 (pieciem) gadiem, noslēdzot vienošanos.
2. Turpināt 2015.gada 9.februāra patapinājuma līgumu ar biedrību [..] par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošās kustamās mantas dzesētavas LAB Sani, divdurvju, 1400 litri,
bezatlīdzības lietošanu uz 5 (pieciem) gadiem, noslēdzot vienošanos.
3. Turpināt 2015.gada 9.februāra patapinājuma līgumu ar biedrību [..] par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošās kustamās mantas dzesētavas LAB Sani, divdurvju, 1400 litri,
bezatlīdzības lietošanu uz 5 (pieciem) gadiem, noslēdzot vienošanos.
4. Turpināt 2015.gada 9.februāra patapinājuma līgumu ar biedrību [..] par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošās kustamās mantas dzesētavas GKv 6410, bezatlīdzības lietošanu uz 5
(pieciem) gadiem, noslēdzot vienošanos.
5. Dzesētavas LAB Sani, divdurvju, 1400 litri atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas
brīdi sastāda EUR 871,04, kopējā trīs dzesētavu LAB Sani, divdurvju, 1400 litri kopējā atlikusī
bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda EUR 2613.12. Dzesētavas GKv 6410
atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda EUR 537,02.
6. Dzesētavu bezatlīdzības lietošanas mērķis – medību produkcijas uzglabāšana, kā arī Pārtikas un
veterinārā dienesta nodrošināšana ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
7. Biedrībām, kurām nodotas dzesētavas bezatlīdzības lietošanā ir pienākums nodrošināt to
uzturēšanu un segt ar to saistītos izdevumus.
8. Bezatlīdzības lietošanā [..] nodotā manta nododama atpakaļ Salacgrīvas novada domei pēc
lēmumā minētā termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums par dzesētavas
bezatlīdzības lietošanu tiek izbeigts pirms termiņa.
9. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir Salacgrīvas novada domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.55. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
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26. §
Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas un apsaimniekošanas līguma
pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, pārvaldītāja
SIA "PILSKROGS-1" (Reģ. Nr. 40103038488, juridiskā adrese: Rīga, Sapieru iela 1 - 1, LV-1012)
2021.gada 2.februāra iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 4.februārī ar Reģ.
nr. 3.16.2/129) ar lūgumu pagarināt 2018.gada 25.janvāra Līgumu Nr. 3-25.3/43 par Salacgrīvas
tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, nomu un apsaimniekošanu uz vienu gadu.
2018.gada 25.janvārī noslēgts līgums Nr. 3-25.3/43 saskaņā, ar kura nosacījumiem tirgus
pārvaldītājam SIA "PILSKROGS-1" Salacgrīvas novada pašvaldība ir nodevusi nomā (ar tiesībām
tirdzniecības vietas nodot tirdzniecības dalībniekiem apakšnomā) un apsaimniekošanā Salacgrīvas
tirgu Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kadastra Nr.
6615 004 0238, 4761 kv.m platībā, tirgus paviljona (130 kv.m platībā), tirgus nojumes (87.5 kv.m
platībā), tirgus laukuma nožogojuma un kustamās mantas (saskaņā ar līguma 2.pielikumu), kā arī ir
nodevusi gadatirgu organizēšanas tiesības pašvaldībai piederošajos zemes gabalos Salacgrīvas
pilsētā – daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615 001 0044 (1300 kv.m
platībā) un Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 (1600kv.m platībā) un tirdzniecības
organizēšanas tiesības Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos daļā no zemes gabala
„Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615 001 0044 (1300 kv.m platībā) un Viļņu ielā 4, kadastra Nr.
6615 004 0125 (1600kv.m platībā), Ostas ielā 4, kadastra Nr. 66150010073(3410 kv.m platībā).
Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 28.februārim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” Noslēgumu jautājumu 119.punktu, nomas līgumiem, kas noslēgti
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot
attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu saskaņā ar
iepriekš minēto noteikumu 18., 19., 20., 21. punktā minētajiem nosacījumiem. Atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 21.punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata,
piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību
noteikumi” Nobeiguma jautājumu 137.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu
Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 19., 20., 21. punktu Noslēgumu
jautājumu 119.punktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums 61. panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2017.gada
28.decembra lēmuma Nr. 432 “Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles
un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa
rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu” 2.punktā iekļauto pamatojumu nekustamā īpašuma
Salacgrīvā, Krusta ielā 3 un kustamās mantas nomas tiesību izsoles sākumcenas noteikšanai 20%
(divdesmit procentu apjoms) apmērā no aprēķinātās nomas maksas, Ministru kabineta 2020. gada 9.
jūnijā noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, un saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Pagarināt uz 1 gadu 2018.gada 25.janvārī noslēgto līgumu Nr. 3-25.3/43 ar SIA "PILSKROGS1" (Reģ. Nr. 40103038488, juridiskā adrese: Rīga, Sapieru iela 1 - 1, LV-1012) par Salacgrīvas
tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kadastra
Nr. 6615 004 0238, 4761 kv.m platībā, tirgus paviljona (130 kv.m platībā), tirgus nojumes
(87.5 kv.m platībā), tirgus laukuma nožogojuma un kustamās mantas (saskaņā ar 1.pielikumu),
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nomu un apsaimniekošanu, kā arī gadatirgu organizēšanas tiesību piešķiršanu pašvaldībai
piederošajos zemes gabalos Salacgrīvas pilsētā – daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”,
kadastra Nr. 6615 001 0044 (1300 kv.m platībā) un Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125
(1600kv.m platībā) un tirdzniecības organizēšanas tiesību piešķiršanu Jūras svētkos un
Salacgrīvas pilsētas svētkos daļā no zemes gabala „Bocmaņa laukums”, kadastra Nr. 6615 001
0044 (1300 kv.m platībā) un Viļņu ielā 4, kadastra Nr. 6615 004 0125 (1600kv.m platībā),
Ostas ielā 4, kadastra Nr. 66150010073(3410 kv.m platībā).
2. Nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā, Krusta
ielā 3, kadastra Nr. 6615 004 0238, 4761 kv.m platībā, tirgus paviljona (130 kv.m platībā),
tirgus nojumes (87.5 kv.m platībā), tirgus laukuma nožogojuma un kustamās mantas (saskaņā
ar 1.pielikumu) nomas maksu noteikt 2018.gada 25.janvāra līgumā Nr. 3-25.3/43 noteiktajā
apjomā, t.i., EUR 110,29 (viens simts desmit euro un 29 centi) plus likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli.
3. Papildus nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto elektroenerģiju un
komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kā arī likumā
noteikto nekustamā īpašuma nodokli.
4. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.56. Pielikums uz 1 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
27. §
Par 2016.gada 29.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/21 pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē 2020.gada 7.janvārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Salacgrīvas
novada domē ar reģ. Nr. 3.16.2/31) par 2016.gada 29.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.82.1/21 pagarināšanu.
Ar 2016.gada 29.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/21 [..] iznomātas daļas no
pašvaldības zemes gabaliem Liepupes pagastā Cūkauši, zemes vienības kadastra apz. 6660 008
0101 (1,8 ha platībā) un Sienāži, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0085 (2,2 ha platībā).
Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. Noslēgtais zemes nomas līgums ir spēka līdz 2021.gada
29.februārim.
Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.
1
panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
30 gadiem.
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” Noslēguma jautājumu 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri
noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas
personas zemes nomu, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi,
un iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto
kārtību. Iepriekš minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības
apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu
var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma
termiņu. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu,
nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas
kārtību, t.i., ka, pagarinot nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši
sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam
pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.
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2021.gada 15. janvārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/9) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus
vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Cūkauši, zemes vienības
kadastra apz. 6660 008 0101 (1,8 ha platībā) - 107,00 euro un Sienāži, zemes vienības kadastra
apz. 6660 008 0085 (2,2 ha platībā) – 122,00 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 53., 56.punktu un Noslēguma jautājumu 137.punktu, un ņemot vērā
2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, 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:
1. Pagarināt 2016.gada 29.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/21 ar [..], nosakot:
1.1. nomas maksu gadā zemes gabalam Cūkauši, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0101
(1,8 ha platībā) – 107,00 euro (viens simts septiņi euro);
1.2. nomas maksu gadā zemes gabalam Sienāži, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0085
(2,2 ha platībā) - 122,00 euro (viens simts divdesmit divi euro).
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un pievienotās
vērtības nodokli.
3. Pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz (12 divpadsmit) gadiem, tas ir līdz
2033.gada 28.februārim.
4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja
atlīdzības summu, kas ir 70,00 euro (septiņdesmit euro), par katru iznomāto zemes gabalu.
5. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.57. Izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 11 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
28. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 10A, Ainažos, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..] iesniegums (reģ.
Nr.3.16.2/71), ar lūgumu pagarināt 2011.gada 28.marta zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/23 Ainažos,
Sporta iela 10A (545 kv.m platībā) ar zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0117 .
Zemes gabals Sporta iela 10A (545 kv.m platībā) ar kadastra apz. 6605 002 0117 ir
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000527741.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
pašvaldības zemesgabala, kuram saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikts zemes lietošanas mērķis
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, komercdarbības objektu apbūves zeme un kas tiek
iznomāts ar mērķi – sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas
gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā nosaka
2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā EUR 8 (astoņi euro) gadā.
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2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi” 29.3. apakšpunktu, Nobeiguma jautājumu 137.punktu, likuma Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 61. panta pirmo daļu un
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 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:
1. Pagarināt uz 10 gadiem 2011.gada 28.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/23
(vienošanās Nr. 8-2.1/15 no 2016.gada 23.februāra) ar [..], personas kods [..] par zemes gabala Ainažos,
Sporta iela 10A (545 kv.m platībā) ar kadastra apz. 6605 002 0117 iznomāšanu.
2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – sakņu (ģimenes) dārza ierīkošana ar nosacījumu,
ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar
izmantošanas mērķi – sakņu (ģimenes ) dārza ierīkošanai.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt, ka vienošanās par zemes nomas līguma pagarināšanu stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī
un nomas līgums tiek pagarināts uz 10 (desmit) gadiem.
6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.58. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par 2017.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/38 pagarināšanu reklāmas objekta
izvietošanai Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā
2021.gada 22.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „FRESH ONE AD”, VRN
40203128237, valdes locekļa Mārtiņa Jarohoviča iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/80) par 2017.gada
24.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/38 pagarināšanu reklāmas objekta izvietošanai Vidzemes
ielā 31 Salacgrīvā, ar kuru tika iznomāta daļa no zemes gabala 60kv.m platībā Vidzemes ielā 31,
Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135 - reklāmas stenda uzstādīšanai
2017.gada 24.aprīlī noslēgtais zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/38 par reklāmas objekta
izvietošanai Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, kas pārjaunots ar 2018.gada 1.augusta pārjaunojuma
līgumu Nr. 8-2.1/52, ir spēkā līdz 2021.gada 30. aprīlim.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju nomniekam nav zemes nomas maksas
parāda.
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”29.9 un 30.4 punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu, ņemot vērā 2021.gada 27.janvārī
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu (saņemta 2021.gada 27.janvārī un reģistrēts ar
Nr. 18.1.2/16), un saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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:
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1. Pagarināt ar SIA „FRESH ONE AD”, VRN 40203128237, 2017.gada 24.aprīlī noslēgto zemes
nomas līgumu Nr. 8-2.1/38, kas pārjaunots ar 2018.gada 1.augustā noslēgto pārjaunojuma
līgumu Nr. 8-2.1/52, par daļas no zemes gabala Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, ar zemes
vienības kadastra apz. 6615 006 0135 (60 kv.m platībā), iznomāšanu SIA „FRESH ONE AD”
ar mērķi - informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 28,00 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne
mazāku kā 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5. punktā noteikto.
3. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 6 gadi.
5. Veikt nepieciešamo saskaņojumu ar Latvijas valsts ceļiem par reklāmas izvietošanu.
6. Noteikt, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu
euro 70,00.
7. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.59. Izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz
1 lp. pievienoti protokolam.
30. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
Salacgrīvas novada domē 2021.gada 28.janvārī saņemts biedrības “MAKŠĶERNIEKU
KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909, adrese: Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva,
biedrības valdes locekļa Ata Apeļa iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/103) par zemes gabala Salacgrīvas
pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0329 un 6672 004 0330 nodošanu lietošanā
biedrībai uz 20 gadiem apkārtējās vides aizsardzības, tai skaitā zivju resursu aizsardzības,
organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, vietējās sabiedrības un tūristu izglītošanai, Salacas kā
nacionālās lašu indeksa upes statusa nodrošināšanai un popularizēšanai, tūrisma attīstībai.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, zemes gabali paredzēti labiekārtotas un apstādījumu
teritorijām, un atrodas tūrisma un rekreācijas teritorijā, kurā paredzētā izmantošana ir tūrisma un
atpūtas pakalpojumu sniegšanai, kā arī ar tūrisma un atpūtas industriju saistīto uzņēmumu
izvietošanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, 29.4. punktu, kas nosaka, šo noteikumu
32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts
zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu
labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda
tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības
veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, 30.punktu un saskaņā ar 2021.gada
10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 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. Iznomāt biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909,
zemes gabalus Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0329 (0,5989ha
platībā) un zemes vienību ar zemes vienības kadastra apz. 6660 004 0330 (0,1 ha platībā),
saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto zemes robežu shēmu.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – apkārtējās vides aizsardzības, tai skaitā zivju resursu
aizsardzības, organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, vietējās sabiedrības un tūristu
izglītošanai,
tūrisma attīstībai un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā
labiekārtojuma elementu novietošana, ja to saskaņo Dabas aizsardzības pārvalde, iesniedzot
Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceri (Būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.gov.lv), ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
3. Noteikt, ka nomniekam jāievēro dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonas teritorijas
nosacījumi un nomātajā objektā veicamās darbības jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi
un citām nepieciešamajām institūcijām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, kā
arī jāsaņem nepieciešamās rakstveida atļaujas.
4. Noteikt nomas maksu gadā zemes gabalam Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra apz.
6672 004 0329 (0,5989ha platībā) – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības un zemes gabalam ar zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0330 (0,1 ha
platībā) - 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku
kā noteikto minimālo nomas maksu 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktā noteikto, kas ir
euro 28,00 (divdesmit astoņi euro) gadā.
5. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 20 gadi.
6. Papildus 4.punktā noteiktajai nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
7. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
8. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
Lēmums Nr.60. Pielikumi uz 4 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
31. §
Par projekta „1000 rindiņas par roņiem, zvejniekiem un zivīm” iesniegšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, ņemot vērā
2021.gada 10.februāra 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. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursa pasākumā „Sabiedrības informēšanas
pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi
izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” ar projektu „1000 rindiņas par
roņiem, zvejniekiem un zivīm”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 1520,00.
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3. Plānotais Zivju fonda finansējums EUR 1020,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 500,00, t.i., 32.89 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.
Lēmums Nr.61.
32. §
Par projekta „GRĀMATA “Reņģēdāju pavārgrāmata”” iesniegšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, ņemot vērā
2021.gada 10.februāra 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. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursa pasākumā „Sabiedrības informēšanas
pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi
izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” ar projektu „GRĀMATA
“Reņģēdāju pavārgrāmata””.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 13900,00.
3. Plānotais Zivju fonda finansējums EUR 12050,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 1850,00, t.i. 13,31 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.
Lēmums Nr.62.
33. §
Par projekta „Jūrmalas iela ar pievedceļu pludmalei” iesniegšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante” paziņojumu
par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
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. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides
resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Jūrmalas iela ar
pievedceļu pludmalei”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 80990 (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 80990 (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 72891 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes būvprojektu
vadītāju Bruno Veidi.
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Lēmums Nr.63.
34. §
Par projekta “Ceļa posma Meleki-Veczemju klintis pārbūve” iesniegšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante” paziņojumu
par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 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, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS –
1 (Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides
resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu “Ceļa posma MelekiVeczemju klintis pārbūve”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 260633 (divi simti sešdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci
euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 260633 (divi simti sešdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit
trīs euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 234570 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes ceļu un
apsaimniekojamās teritorijas speciālists Kristaps Ēdolfs.
Lēmums Nr.64.
35. §
Par projekta „Stāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā” iesniegšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante” paziņojumu
par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
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. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides
resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Stāvlaukums jūras
apmeklētājiem Tūjā”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 35000 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 35000 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 31500 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi
Ozoliņu.
Lēmums Nr.65.
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36. §
Par projekta Par projekta "Ceļš, kas vieno mūs ar jūru" iesniegšanu
(ziņo I.Jēkabsone)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante” paziņojumu
par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
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. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides
resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu "Ceļš, kas vieno mūs
ar jūru" iesniegšanu.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 363450 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit
euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 363450 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši četri simti
piecdesmit euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 327105 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju Ilonu
Jēkabsoni.
Lēmums Nr.66.
37. §
Par projekta “Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā” iesniegšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un vietējās rīcību grupas “Jūrkante” paziņojumu
par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
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. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides
resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu “Skolas ielas pārbūve
Salacgrīvā”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 85000 (astoņdesmit pieci tūkstoši euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 85000 (astoņdesmit pieci tūkstoši euro).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 76500 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu.
6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes ceļu un
apsaimniekojamās teritorijas speciālists Kristaps Ēdolfs.
Lēmums Nr.67.
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38. §
Par biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projekta „Zvejnieku Tīklu Parks”
līdzfinansēšanu
(izsakās K.Močāns)
Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 43.02 „Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumiem, projektam „Zvejnieku Tīklu Parks”
nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i.
10’000 EUR (desmit tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100’000 EUR (viens
simts tūkstoši eiro).
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” (reģ. Nr. 40008209298)
valdes priekšsēdētāja Kaspara Močāna 2021.gada 8.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/138),
pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā
ar 2021.gada 10.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Projekta „Zvejnieku Tīklu Parks” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 10’000 EUR (desmit tūkstoši eiro).
Lēmums Nr.68. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28
“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2021.gada 19.janvāra
uzraudzības padomes protokolu Nr.2 (reģ.Nr.3.12/66), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, saskaņā ar 2021.gada
8.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 10.februāra 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:
Papildināt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.28 “Par pašvaldības
finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” ar 4. punktu šādā redakcijā:
“ 4. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu treneru atalgojuma nodrošināšanai un skolas
medicīnas māsas likmes paaugstināšanai 6’699,22 euro (seši tūkstoši seši simti deviņdesmit
deviņi euro, 22 centi), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2021.gada pamatbudžetam,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktā minētai 2021.gada sporta skolas budžeta proporcijai.”
Lēmums Nr.69. Iesnieguma kopija uz 1 lp. un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
uzraudzības padomes 2021.gada 19.janvāra sēdes protokols Nr.2 uz 5 lp. pievienoti protokolam.
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40. §
Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošiem noteikumiem
Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2021.gada
8.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2021.gada 10.februāra 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. Noteikt aprūpētājiem samaksu par pakalpojuma sniegšanu mājās pamatvajadzību
apmierināšanai personām, kuras vecuma, garīgu, fizisku vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar
veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kā arī slimības laikā vai atveseļošanās
periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi: pirmā līmeņa
aprūpei 51 EUR mēnesī un otrā līmeņa aprūpei 76 EUR mēnesī.
2. Samaksa tiek diferencēta pēc aprūpētāja sociālā pakalpojuma sniegšanas apjoma stundās
atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par
sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā” nosacījumiem.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
22.janvāra lēmumu Nr.8 „Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi
mājās” (protokols Nr.1; 8.§).
Lēmums Nr.70. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

41. §
Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada
izglītības iestādēs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.B-15 “Par
Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra
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. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Salacgrīvas novada
izglītības iestādēs no 2021.gada 1.janvāri, saskaņā ar pielikumu “Salacgrīvas novada domes
Izglītības iestāžu izdevumi, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.”
2. Lēmumā noteiktās viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas piemērojamas, veicot
pašvaldību savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.
Lēmums Nr.71. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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42. §
Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 709 (ar grozījumiem 13.12.2016. MK noteikumi Nr.787 un 17.10.2017. MK
noteikumi Nr.625) “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu,
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Apstiprināt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas no pusotra gada vecuma
līdz četru gadu vecumam EUR 268.97 mēnesī un vidējās izmaksas vienam izglītojamam, kam
nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei EUR 183.04 mēnesī Salacgrīvas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.
2. Informācijas nodaļai nodrošināt izmaksu publiskošanu pašvaldības mājas lapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.72. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par Eiropas Savienības struktūrfonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistes Antras Paegles 2021.gada
29.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/45), ar kuru lūgts papildināt ES struktūrfonda projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistīto noteiktās stundas tarifa likmes ar
2021.gada 1.februāri, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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. Uz Eiropas Savienības struktūrfonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” realizācijas laiku līdz 31.05.2021, ievērojot projekta
nosacījumus un finansējuma apmēru, saskaņā ar 2020. gada 20. novembra Izglītības un
zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 12-8/7 apstiprināto “Vienas vienības izmaksu standarta
likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai “8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” un 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanai”, tiek noteiktas
slodzes un piesaistīto speciālistu skaits, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektora
vai priekšsēdētāja rīkojumu.
2. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.73. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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44. §
Par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” nosacījumiem, saskaņā ar 2021. gada 10. februāra 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:
Uz Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” realizācijas laiku līdz 2022.gada decembrim, ievērojot projekta
nosacījumus un finansējuma apmēru, saskaņā ar 2020. gada 20. novembra Izglītības un zinātnes
ministrijas rīkojumu Nr. 12-8/7 apstiprināto “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un
piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai “8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
un 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanai”, tiek noteiktas slodzes un piesaistīto speciālistu
skaits, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektora vai priekšsēdētāja rīkojumu.
Lēmums Nr.74.
45. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.73 “Par Eiropas Savienības
struktūrfonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
un 2021.gada 17.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.74 “Par Eiropas Sociālā fonda
projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai””,
saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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”:
No 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
izslēgt 9.3.apakšsadaļu “Projekts “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”’ un 9.4.apakšsadaļu
“Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”’.
Lēmums Nr.75.
46. §
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 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
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augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35.
punktiem, saskaņā ar 2021.gada 8.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2021.gada 10.februāra 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 izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūlija 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. Papildināt noteikumus ar 3.20. punktu šādā redakcijā:
“3.20. Profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas) vadītāju, viņu vietnieku amata vienību skaitu
nosaka saskaņā ar šo tabulu.
tabula
Profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas) vadītāju, viņu vietnieku
ieteicamais amata vienību skaits
Izglītojamo skaits
Amata vienības nosaukums
Līdz 50
51-100
101-150
151-250
251-500
Izglītības iestādes vadītājs
1
1
1
1
1
Izglītības iestādes vadītāja
0
0,1
0,25
0,3
0,5
vietnieks izglītības jomā
2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.martā.
Lēmums Nr.76.
47. §
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
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 8.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2021.gada 10.februāra 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: izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020. gada
16.decembra lēmumā Nr. 495 “Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali
pašvaldības izglītības iestādēm”:
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1. Papildināt lēmuma 6. punktu ar papildu pielikumu “Pašvaldības finansējums profesionālās
ievirzes direktora vietnieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam” saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.martā.
Lēmums Nr.77. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
48. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”
Noslēgumu jautājumu 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros
apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo iepriekš minēto noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem
sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība
uz 2020.gada 31.decembri pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021.gada 1.martam iesniedz tai
pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1.
janvāri.
Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada domes Finanšu
komisija ar 2021.gada 10. februāra lēmumu, protokols Nr.1, 10.§, noteica Ministru kabineta
10.11.2020. noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales
kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 2. un 3. pielikuma tabulās
sniedzamās informāciju formu un 1.pielikumā sniedzamo informāciju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas
vai sadalīšanas”, saskaņā ar 2021.gada 10.februāra 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 pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, kurā
norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas dēļ skartās reorganizējamās
Salacgrīvas novada pašvaldības institūcijām (1.pielikums), mantu (2.pielikums) un saistībām
(3.pielikums) pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.janvāri.
2. Publicēt lēmumu Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
3. Nosūtīt lēmumu Limbažu novada pašvaldībai 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.martam.
4. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 5 darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.martam.
Lēmums Nr.78. Pielikumi uz 88 lp. pievienoti protokolam.
49. §
Par atbalsta piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, A.Alsberga)
D.Lejniece lūdz lēmuma projektā minēto atsauci uz de minimis atbalsta regulām aizstāt ar
normatīvo aktu nosacījumiem, jo šobrīd nav zināms, vai šis gadījums būs konkrētais atbalsta veids.
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D.Straubergs ierosina atbalstīt padomnieces juridiskajos jautājumos D.Lejnieces priekšlikumu par
grozījumiem lēmuma projekta 2.punktā un 3.punktā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balstot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā
2.punktu un 3.punktu izsakot sekojoši: “2.Noteikt par atbildīgo jaunatnes un uzņēmējdarbības
iniciatīvu centra “Bāka” vadītāju Elīnu Lilenblati izvērtēt ārstu prakšu atbilstību atbalsta
saņemšanai saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem. 3. Pēc atbalsta programmas saskaņošanas,
saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, Finanšu nodaļai nodrošināt atbalsta izmaksu.”
Pamatojoties uz 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas deputātu ierosinājumu pašvaldībai
sniegt atbalstu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu prakšu darbībai, lai Covid-19 izraisītās krīzes
pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai nodrošinātu vienreizēju atbalstu, 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. Piešķirt atbalstu sekojošām Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm:
1.1. SIA “Ainažu doktorāts “, reģistrācijas Nr. 44103096567, 3000 euro (trīs tūkstoši euro);
1.2. Salacgrīvas novada ģimenes ārstes Ilonas Balodes doktorāts, reģistrācijas
Nr.44102018368, 3000 euro (trīs tūkstoši euro);
1.3. SIA “Sarmas Līsmanes ģimenes ārstes prakse”, reģistrācijas Nr.44102019274, 3000 euro
(trīs tūkstoši euro);
1.4. Limbažu rajona Oščenkovas individuālais uzņēmums “Nadeždas Oščenkovas ģimenes
ārstes prakse”, reģistrācijas Nr. 54102019261, 3000 euro (trīs tūkstoši euro);
1.5. Liepupes doktorāts Anitas Līdumas ģimenes ārsta prakse, reģistrācijas Nr.44102018300,
3000 euro (trīs tūkstoši euro).
2. Noteikt par atbildīgo jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “Bāka” vadītāju Elīnu
Lilenblati izvērtēt ārstu prakšu atbilstību atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvo aktu
nosacījumiem.
3. Pēc atbalsta programmas saskaņošanas, saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, Finanšu
nodaļai nodrošināt atbalsta izmaksu.
Lēmums Nr.79.
50. §
Par apbedīšanas pakalpojuma izmaksu segšanu
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas Ilonas Jēkabsones 2021.gada 8.februāra
iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/68), par to ka mirusi [..], kas ir [..] mecenāte, kura savulaik Ainažu pilsētai
dāvājusi zemi, kurā tagad, netālu no Jāņa Asara piemiņas zīmes ir uzcelta skaista brīvdabas estrāde
un bērnu rotaļu laukums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā
2021.gada 10.februāra 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 apbedīšanas pakalpojuma pabalstu 405 euro (četri simti pieci euro) apmērā, [..], kā
nelielu pateicību par savas dzīves laikā veikto mecenātismu Ainažu pilsētai.
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Lēmums Nr.80. Iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienota protokolam.
51. Papildus darba kārtības jautājumi:
51.1. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra lēmumu Nr.342 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 11.§), 2020.gada
24.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles
protokolu Nr.54, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs – [..] ir samaksājusi izsolē
nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 6550,00 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro),
balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 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 Madeiras, kadastra Nr. 6672
007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha
platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā) pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu EUR 6550,00 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), un noslēgt
pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.81. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas 2020.gada 24.novembra izsoles protokola Nr.54 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
51.2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju
plānā 2020.-2021.gadam
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, ņemot vērā
Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas novada attīstības
programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”, 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. Papildināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu
2020.-2021.gadam ar jauniem punktiem sekojošā redakcijā:
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Nr.

Projekta
nosaukums

91.

Ietves
pārbūve
Valdemāra
ielā
Ainažos,
Salacgrīvas
novadā

Atbilstība
vidēja termiņa
prioritātēm

3.2.
Kvalitatīva
infrastruktūra

Plānotie
darbības
rezultāti un
to indikatīvie
rādītāji

Pārbūvēta
ietve
Valdemāra
ielā

Izpildes
termiņš

Atbildīgais par
projekta īstenošanu

2021.

būvprojektu
vadītājs,
pārvaldes
vadītājs, ceļu un
apsaimniekojamās
teritorijas
speciālists,
izpilddirektors

Kopējais
budžets
(Euro)

90000
EUR

Pašvaldības/
pašvaldības
uzņēmuma
līdzfinansējums
(Euro)

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums
(Euro)

90000 EUR

2. Nosūtīt papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju
plānu 2020.-2021.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas
plānošanas reģionam.
3. Papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu
2020.-2021.gadam ievietot Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS
sistēmā.
4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 2020.2021.gadam informēt sabiedrību, publicējot paziņojumu Salacgrīvas novada interneta vietnē
www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja.
Lēmums Nr.82.
51.3. §
Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos,
Salacgrīvas novadā” īstenošanai
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju
projektu “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis –
pašvaldības transporta infrastruktūras uzlabošana un satiksmes drošības uzlabošana, izbūvējot
bruģētu stāvlaukumu, ielas apgaismojumu tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. Projekta kopējās
izmaksas 90000 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks – 120 dienas pēc atzīmes saņemšanas
būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 2020.-2021.gadam
Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 91.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 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. Lai realizētu investīciju projektu “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā”,
ņemt Valsts kases aizņēmumu 71 700 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro).
Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi.
Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu
garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas
novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums.
3. Noteikt Finanšu nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.
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Lēmums Nr.83.
51.4. §
Par Limbažu novada pašvaldības un Salacgrīvas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību
(ziņo D.Bantersone; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās D.Lejniece)
Uzklausījusi Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekles Dinas Bantersones sniegto informāciju,
kā arī izskatot Limbažu novada domes 15.02.2021. vēstuli Nr. 4.13.3.1/21/197 “Par Salacgrīvas
novada un Limbažu novada bāriņtiesu sadarbības līgumu” un, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bāriņtiesas likuma 53.panta 1.1 pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu, 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 sadarbības līgumu (projekts pielikumā) par Limbažu novada pašvaldības un Salacgrīvas
novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Marutai Pirro.
Lēmums Nr.84. Pielikums uz 3 lp. un Limbažu novada domes 2021.gada 15.februāra vēstules
Nr.4.13.3.1/21/197 kopija uz 4 lp. pievienoti protokolam.
52. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu””
apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, J.Lipsbergs, A.Alsberga, E.Keisele;
izsakās A.Zunde)
I.Lazdiņa informē, ka lēmuma projekts papildināms ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu par kredīta
ņemšanu investīciju projekta “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā”,
īstenošanai, plānojot kredītu EUR 71700 un samazinot pašvaldības finansējumu par EUR 55492,
novirzot uz naudas atlikumu investīciju projektu īstenošanai.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr.83 “Par kredīta ņemšanu
investīciju projekta “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā”, īstenošanai”.
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 10.februāra 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-3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada
budžetu” (lēmuma pielikums).
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 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.85. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par aktualitātēm Salacgrīvas novadā.
53. §
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Izskatījusi Salacgrīvas novada domes deputāta Dāvja Melnalkšņa 2021.gada 2.februāra
iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas saskaņā ar Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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.
2.

Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputāta Dāvja Melnalkšņa, personas kods
[..], pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi uz personiska rakstiska iesnieguma pamata.
Lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa iesniegt Salacgrīvas novada vēlēšanu
komisijai trīs dienu laikā.

Lēmums Nr.86. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (19.02.2021.)

____________________________
Inita Hartmane (19.02.2021.)

Sēdes protokolētāja
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