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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.4 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2021.gada 17.martā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 13 “Par 

sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” atcelšanu” apstiprināšanu 

3. Par Salacgrīvas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

4. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021” apstiprināšanu 

5. Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas attīstības plāna apstiprināšanu 

6. Par Keramikas dizaina konkursa nolikuma apstiprināšanu 

7. Par rūpnieciskās zvejas –komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā,  Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

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

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

17. Par būves Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā uzņemšanu Salacgrīvas novada domes 

bilancē 

18. Par nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām  
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19. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Aļģes, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nomu 

20. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Mārskalniņi 1, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā nomu 

21. Par zemes gabala daļas Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

22. Par zemes gabala Klaudijas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

23. Par 2016.gada 23.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/15 pagarināšanu  

24. Par grozījumu 2020.gada 12.novembrī noslēgtā Apbūves tiesību līgumā Nr.8.24/8 Ganību iela 

4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.182 “Par Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu” 

26. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””  darbinieku amatu un 

amatalgu saraksta saskaņošanu 

27. Par projekta „Zivju resursu aizsardzības uzlabošana Salacā” iesniegšanu  

28. Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Salacā” iesniegšanu  

29. Par projekta „Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” iesniegšanu  

30. Par projekta „Vimbu pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

31. Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē” iesniegšanu  

32. Par projekta „Foreļu pavairošana Svētupē” iesniegšanu  

33. Par biedrības “Marmots” projekta „„Dzīvais labirints” 5 soļi Salacgrīvas novadā”” 

līdzfinansēšanu 

34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām  

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm  

35. Par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis” no 

pašvaldības finansējuma audzēknim līdz 5 gadu vecumam  

36. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu vienreizēju piemaksu izmaksām Covid-19 pandēmijas 

laikā par darbu klātienē pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem 

37. Papildus darba kārtības jautājumi: 

37.1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210 “Par  

       Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju  

       locekļu ievēlēšanu” 

37.2. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva 

       apstiprināšanu 

37.3. Par kustamās mantas – automašīnas MAZDA 5  pārdošanu 

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

        novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

38. Par saistošo noteikumu Nr.B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Santa Čiževska, 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 
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– budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna 

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

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Antra Paegle 

– Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes 

Informācijas nodaļas vadītāja, Gunta Kristiņa-Tomsone – Salacgrīvas novada domes personāla 

speciāliste 

 

Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga 

(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli) 

 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs apsveic deputāti S.Čiževsku ar stāšanos Salacgrīvas novada 

domes deputāta amatā. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par sēdes darba kārtībā iekļautajiem papildus 

jautājumiem un lūdz deputātu balsojumu par piedāvāto darba kārtību. Deputātiem atklāti balsojot: 

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

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par trūcīgas 

un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā” precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 20.janvāra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1 

“Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā”  

(turpmāk – Saistošie noteikumi), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta  otrajā daļā noteiktajā 

kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – 

ministrija) atzinuma saņemšanai. 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 8.februārī saņēmusi ministrijas 2021.gada 8.februāra 

vēstuli Nr.1-18/1181 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 1” (turpmāk tekstā - atzinums), kurā 

izteikti šādi iebildumi: 

1. Saistošo noteikumu nosaukumā un saistošajos noteikumos lūdzam lietot terminu 

“maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis” atbilstoši augstāka juridiska spēka 

normatīvajā aktā – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 33. 

panta trešajā daļā – lietotajam. Vienlaicīgi lūdzam ievērot, ka trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 

slieksnis ir noteikts Likuma 33. panta otrajā daļā. Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem un to 

nosaukuma ir svītrojamas norādes par trūcīgas personas statusa noteikšanu. 

2. Norāde, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais 

pamatojums), noformējama atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183. punktiem, un tajā tiek norādītas 

konkrētas likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot 

attiecīgus saistošos noteikumus. Tādējādi lūdzam papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko 

pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 

daļu, kā arī saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādīto atsauci uz Ministru 

kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 

situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809) 

papildināt ar norādi uz 13. punktu; 

3. Nepieciešams svītrot saistošo noteikumu 1.2. apakšpunktu, jo maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtība ir noteikta MK noteikumos Nr. 809, un pašvaldībai nav 

dots deleģējums noteikt citu kārtību nekā Ministru kabineta noteikumos noteikts. 
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4. Saistošo noteikumu 2. punktā ir nepieciešams svītrot vārdus “un šo saistošo noteikumu 

noteiktajā kārtībā”, jo trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, tajā skaitā 

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kārtību, nosaka MK noteikumi Nr. 809. 

5. Nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 5. punktu, jo mājsaimniecības kopējie materiālie 

resursi tiek izvērtēti, ievērojot Likuma 36. panta pirmās daļas abos punktos (gan 1., gan 2. punktā) 

norādītos kritērijus. 

6. Lūdzam svītrot saistošo noteikumu 6. punktā iekļautos papildu nosacījumus par 

mājsaimniecībai piederošajiem īpašumiem, jo materiālie resursi, kuri izvērtējami pašvaldības 

sociālajam dienestam, pieņemot lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu 

mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, ir noteikti Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 36. panta pirmajā daļā, un pašvaldībai nav deleģējuma noteikt citus 

materiālos resursus (īpašumus vai naudas līdzekļu uzkrājumus). 

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

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

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

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

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

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

Saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā norādītajam. 

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

daļu, un 2021.gada 8.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2021.gada 10.marta 

Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 “Par 

trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā”   atbilstoši 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 8.feburāra atzinumā Nr. Nr.1-

18/1181 “Par saistošajiem noteikumiem” norādītajam: 

1.1. precizēt saistošo noteikumu nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā: “Par 

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Salacgrīvas novadā”; 

1.2. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, kā arī saistošo noteikumu izdošanas 

tiesiskajā pamatojumā norādīto atsauci uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu 

Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu” papildināt ar norādi uz 13. punktu; 

1.3. precizēt saistošo noteikumu 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa 

izvērtēšanai, kuru nepārsniedzot mājsaimniecībai, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir 

kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona 

(turpmāk – mājsaimniecība), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvā 

teritorija, tiek atzīta par maznodrošinātu.”; 

1.4. precizēt saistošo noteikumu 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu 

un materiālā stāvokļa izvērtēšanu mājsaimniecībām veic Salacgrīvas novada domes sociālais 

dienests (turpmāk – sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”; 

1.5. precizēt saistošo noteikumu II. nodaļas nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā: “II. 

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība atzīstama par 

maznodrošinātu”; 

1.6. svītrot saistošo noteikumu 3.punktu un mainīt turpmāko saistošo noteikumu numerāciju; 

1.7.  precizēt saistošo noteikumu 5. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
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“5. Atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam izvērtē pamatojoties analoģiski 

trūcīgās mājsaimniecības statusa noteikšanas kritērijiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

nosacījumiem, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmās  

daļas nosacījumus”. 

1.8. svītrot saistošo noteikumu 6.punktu un mainīt turpmāko saistošo noteikumu numerāciju; 

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

noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

Lēmums Nr.87. Pielikums uz 1 lp., un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2021.gada 8.februāra vēstules Nr.1-18/1181 kopija uz 1 lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr.13  

“Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” atcelšanu” apstiprināšanu 

(ziņo D.Lejniece) 
 

2020. gada 19. novembrī Salacgrīvas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13 

“Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 13). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā – Ministrija) izvērtēja 

Noteikumus Nr. 13, izsakot šādus iebildumus: 

1) Precizēt Noteikumus Nr. 13, jo pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko 

kārtību var paredzēt tikai kārtību sabiedriskās vietās, savukārt aizliegumus attiecībā uz sabiedrisku 

vietu izmantošanu pašvaldība var attiecināt tikai uz pašvaldības publiskā lietošanā nodotiem 

īpašumiem, jo saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. panta trešo teikumu īpašuma tiesības 

var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 43. pantā ir noteikti vairāki pilnvarojumi pašvaldības domei 

izdot saistošos noteikumus, un tie ir savstarpēji nošķirti, tādējādi arī saskaņā ar katru pilnvarojumu 

ir izdodami atsevišķi saistošie noteikumi. Pretējā gadījumā pastāv nenoteiktība par to, atbilstoši 

kuram pilnvarojumam, it īpaši, ja tie attiecas uz atšķirīgām jomām, ir noteikta kura saistošo 

noteikumu norma vai pat tās daļa. 

Tādejādi saistošie noteikumi, kas apvieno savstarpēji nesaistītu, atšķirīgu tiesisko 

regulējumu, nav skaidri un viegli uztverami, kas ietekmē Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā 

noteiktās tiesības ikvienam zināt savas tiesības. Turklāt norādām, ka Latvijas tiesību sistēmā nav 

neviens likums vai Ministru kabineta noteikumi, kas pēc būtības regulē vairākas nesaistītas jomas, 

jo katrs likums regulē konkrētu jomu, katri Ministru kabineta noteikumi regulē likumā paredzētus 

konkrētus no jomas izrietošus jautājumus. 

Minētās prasības attiecas arī uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, proti, vienos 

saistošajos noteikumos var regulēt likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētus no 

konkrētas jomas izrietošus jautājumus. 

Turklāt norādām, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta pirmo daļu šā likuma 

15. pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos 

likumos un Ministru kabineta noteikumos, piemēram, Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā 

“Par autoceļiem”, Ceļu satiksmes likumā, Būvniecības likumā. Ievērojot minēto, pašvaldība ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus, ievērojot šajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību tiesību 

apjomu. 

Pašvaldībai arī nav tiesiska pamata bez skaidri noteikta pilnvarojuma likumā noteikt kādā no 

jomām prasības un kārtību, kā arī nav tiesiska pamata ne vien dublēt likuma normas, bet arī 

interpretēt tās, sašaurinot vai paplašinot to izpratnes robežas. 

2) Precizēt Noteikumu Nr. 13 1. punktu, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 

noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi 

Nr. 108) 185. punktu un to, ka likuma “Par pašvaldībām” 45. panta pirmā daļa jau paredz, ka spēkā 
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esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā. 

Ministrija atzīmē, ka Administratīvās atbildības likuma 1. pantā jau ir noteikts mērķis 

aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tajā skaitā sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes 

kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu 

administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu. 

Administratīvās atbildības likumā izsmeļoši regulēts arī administratīvo pārkāpumu process, 

sākot ar administratīvā pārkāpuma procesa ierosināšanas brīdi, līdz lēmuma par administratīvā soda 

piemērošanu izpildei. 

3) Pārskatīt Noteikumu Nr. 13 2. punktu, ievērojot Noteikumu Nr. 108 121., 122. un 

123. punktu. 

Ievērot Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju, jo Administratīvo sodu 

likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 

(turpmāk – Sodu likums) nav skaidrots termins “sīkie sadzīves atkritumi” un “zaļā zona”, kas izriet 

no šiem terminiem. 

Noteikumu Nr. 13 var lietot minētos terminus, bet neskaidrot to izpratnes robežas. Savukārt, 

ja normā ietvertās prasības mērķis ir noteikt prasību uz konkrētām sabiedriskām vietām, tad normā 

tas attiecīgi ir jānorāda. 

4) Pārskatīt Noteikumu Nr. 13 3.1. punktu, jo par spļaušanu un dabisko vajadzību 

nokārtošanu tam neparedzētās sabiedriskās vietās, uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un publisko ēku 

telpās, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās administratīvā atbildība ir paredzēta Sodu 

likuma 11. panta pirmajā daļā. 

Ministrija atzīmē, ka Pašvaldība var paredzēt administratīvo atbildību par piegružošanu ar 

sīkiem sadzīves atkritumiem (sērkociņiem, izsmēķiem, saulespuķu un citu augu sēklām, riekstu 

čaulām, sīkiem papīriem, košļājamām gumijām u.tml.). 

5) Svītrot Noteikumu Nr. 13 3.2. punktu, jo drošības prasības peldvietā ir noteiktas Ministru 

kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un 

ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 4. pielikumā “Informācija par drošu uzvedību peldvietā” un 

tām ir informatīvs raksturs. 

6) Svītrot Noteikumu Nr. 13 3.3., 3.7. un 3.8. punktu, jo administratīvā atbildība par 

sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu 

mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību ir 

paredzēta Sodu likuma 11. panta pirmajā daļā. 

Vienlaikus Ministrija norāda, ka par mantas bojāšanu ir paredzēta kriminālatbildība pēc 

Krimināllikuma 185. un 186. panta. 

Krimināllikuma 185. un 186. pantā ietverto noziedzīgo nodarījumu izdarīšana var izpausties 

kā svešas mantas iznīcināšana, kad tā „kļuvusi pilnīgi nederīga, sakarā ar ko zaudējusi savu vērtību 

un līdz ar to mantu vairs nav iespējams izmantot pēc tās nozīmes”, un kā svešas mantas bojāšana, 

kad tai nodarītā kaitējuma rezultātā „mantas lietošanas vērtība samazinājusies tādā mērā, ka to vairs 

nevar pilnvērtīgi izmantot pēc mantas nozīmes bez atbilstoša remonta, izlabošanas, atjaunošanas 

u.c., lai atjaunotu tās derīgās īpašības.” 

Ceļu satiksmes likuma 82. panta pirmā daļa noteic administratīvo atbildību par ceļa zīmju, 

luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu, uzstādīšanu, 

aizklāšanu vai pārvietošanu. 

7) Svītrot Noteikumu Nr. 13 3.5. punktu, jo administratīvā atbildība par ugunsdrošības 

prasību pārkāpšanu ir noteikta Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. 

Vienlaikus Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturtās daļas 3. un 4. punkts nosaka, ka krasta 

kāpu aizsargjoslā aizliegts: kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām un māju 

pagalmiem, izņemot gadījumus, kad jāiznīcina sausie, vēja izgāztie vai lauztie koki un slimību 

inficētie vai kaitēkļu invadētie materiāli; novietot teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām 

vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 
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Aizsargjoslu likuma VII1 nodaļa “Administratīvie pārkāpumi vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslās un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā” paredz administratīvo 

atbildību par Aizsargjoslu likuma prasību pārkāpumiem. 

8) Svītrot Noteikumu Nr.13 3.6. punktu, jo likums “Par piesārņojumu” paredz 

administratīvo atbildību vides piesārņošanas jomā. 

9) Svītrot Noteikumu Nr. 13 4. punktu, jo paredzēto regulē Administratīvās atbildības 

likuma 16. pants. 

10) Precizēt Noteikumu Nr.13 5. punktu, jo AAL 115. panta trešā daļa noteic, ka 

pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu 

veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības 

saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Līdz ar to saistošajos 

noteikumos var pilnvarot tikai pašvaldību iestāžu amatpersonas veikt administratīvā pārkāpuma 

procesu. 

Ministrija atzīmē, ka atbilstoši Noteikumu Nr.108 140. punktam grozījumu noteikumu 

projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. 

Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. 

Ņemot vērā minēto, Ministrija lūdza Noteikumus Nr. 13 atzīt par spēku zaudējušiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2021.gada 

10. marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: 

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

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Par 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu 

Nr.13 “Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” atcelšanu”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.88. Pielikums uz 1 lp. paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un  Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 15.februāra vēstules Nr.1-18/1425 kopija uz 2 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. pantu un 2021.gada 10.marta Attīstības 

komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.89. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021” apstiprināšanu 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2021.gada 8.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
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komitejas, kā arī 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

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

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

 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos; 

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

domes ainavu arhitekte; 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

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

2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte; 

2.3.3. Ilze Ozoliņa- Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja; 

2.3.4. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja; 

2.3.5. Gunita Bisniece- Salacgrīvas novada domes kārtībniece. 

3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021” balvu fondu EUR 1350 

(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 00 euro centi) apmērā. 

 

Lēmums Nr.90. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas attīstības plāna apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz 2021.gada 8.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas attīstības plānu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.91. Pielikums uz 42 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par Keramikas dizaina konkursa nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas Mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja priekšlikumu, 

saskaņā ar 2021.gada 8.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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 Apstiprināt Keramikas dizaina konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.92. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par rūpnieciskās zvejas –komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojieties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2021.gada 1.marta 

protokolu par komerciālās zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem - 8 

(astoņi) apaļo jūras-grunduļu murdiem, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 

2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu. 

 

Lēmums Nr.93. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes rūpnieciskās zvejas – komerciālās 

zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 2021.gada 1.marta slēgtās izsoles rezultāta 

kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija lēmumu Nr.206 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”,  ņemot vērā 

to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājis 2019.augusta nomaksas pirkuma līgumā 

Nr.9.3/12 noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 890,00 (astoņi simti deviņdesmit euro), 

balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar 2021.gada 

10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, 

Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0363, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 890,00 (astoņi 

simti deviņdesmit euro) [..], personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.94. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2021.gada 2.marta 

atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2021.gada 2.martā ar reģ. Nr.18.1.2/27) par pašvaldībai 

piederoša zemes starpgabala Selgas ielā 5B, kadastra Nr. 6615 007 0240, zemes vienības kadastra 

apz. 6615 007 0237 (526 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

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

Salacgrīvā, Selgas ielā 5B, nodošanu atsavināšanai. 

Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Selgas ielā 5B, kadastra Nr. 6615 007 0240, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 007 0237 (526 kv.m platībā), piegul [..] īpašumā esošs zemes gabals Salacgrīvā, 

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

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..]. 

Zemes starpgabala Salacgrīvā, Selgas ielā 5B, kadastra Nr. 6615 007 0240, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 007 0237 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610595. 

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

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

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

zemei, balstoties uz šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, saskaņā ar 2021.gada 

10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 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 Selgas ielā 5B, kadastra 

Nr.6615 007 0240, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0237 (526 kv.m platībā). 

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

ar zemes starpgabala Selgas ielā 5B, kadastra Nr. 6615 007 0240  tirgus cenas noteikšanu. 

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Selgas ielā 5B, kadastra Nr. 6615 007 

0240 izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.95. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 1.martā  saņemts  [..], personas kods [..], atsavināšanas 

ierosinājums (reģistrēts 2021.gada 1.martā ar reģ. Nr. 3.16.1/218) par pašvaldībai piederoša zemes 

starpgabala Salacgrīvā Krišjāņa ielā 8,  kadastra Nr. 6615 006 0181, zemes vienības kadastra apz. 

6615 006 0179 (5001 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

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

Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 8 nodošanu atsavināšanai. 
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Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 8,  kadastra Nr. 6615 006 0181, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā) piegul [..] īpašumā esošs zemes gabals 

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

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..]. 

Ar 2021.gada 26.janvāra Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr. 18.5/12 zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6615 

006 0179 noteikts kā starpgabals. 

Zemes starpgabala Salacgrīvā Krišjāņa ielā 8,  kadastra Nr. 6615 006 0181, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā) īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas 

novada pašvaldības vārda Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000609825. 

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

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

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

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

daļas 4.punktu un piekto daļu, ņemot vērā 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

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

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 8,  kadastra Nr. 6615 006 

0181, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 8, kadastra Nr. 

6615 006 0181, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā) atsavināt ar 

nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.  

3. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas 

ar 1.punktā minēta  zemes starpgabala tirgus cenas noteikšanu. 

4. Zemes starpgabala Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 8, kadastra Nr. 6615 006 0181, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā) nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu 

apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.96. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 1.martā  saņemts  [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģistrēts 2021.gada 1.martā ar reģ. Nr. 3.16.1/218) par pašvaldībai piederoša zemes gabala 

Salacgrīvā, Krišjāņa ielā 9,  kadastra Nr. 6615 006 0206, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 

0177 (2041 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.  

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona 

tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000610718. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 

2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvā,  Krišjāņa iela 9, 

kadastra Nr. 6615 006 0206. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.97.  

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 12.februārī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājums (reģ. Nr.3.16.2/155). 

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

daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas novada, Salacgrīvas 

pagastā, Svētciemā ar  nosaukumu Anitas, kadastra Nr. 6672 007 0383, zemes vienības kadastra 

apz. 6672 007 0383 un adresi Liepu iela 4, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads 

(1140 kv.m  platībā) nodošanu  atsavināšanai. 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašumtiesības nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, 

Salacgrīvas pagastā ar nosaukumu Anitas, kadastra Nr. 6672 007 0383 (1140 kv.m platībā) un 

adresi Liepu iela 4, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, nostiprinātas Vidzemes 

rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000604470. 

Uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma- zemes gabala ar nosaukumu Anitas, kadastra 

Nr. 6672 007 0383 atrodas [..]  piederoša būve (dzīvojamā māja) ar kadastra apz.[..], kas reģistrēta 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

2020.gada 29.jūnijā [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēdzis zemes nomas līgumu 

Nr.8.2.1/39 par zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0383 (1140 kv.m platībā) nomu. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 1.marta Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas 

un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas 

novada Salacgrīvas pagastā, Svētciemā ar nosaukumu Anitas  – apbūvētu zemesgabalu ar 

adresi Liepu iela 4, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads un zemes vienības 

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

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1 240,00 (viens tūkstotis 

divi simti četrdesmit pieci euro). 

3. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu. 

4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..], adrese: [..]. 
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Lēmums Nr.98. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2021.gada 1.marta sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

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

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 10.februārī saņemts [..] iesniegums (reģ. 

Nr.3.16.2/147) par pašvaldībai piederoša zemes gabala  Salacgrīvā, Grīvas ielā 4 iegūšanu īpašumā. 

Pašvaldības nekustamais īpašums Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0204 (0,5171 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona 

tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1089. 

Saskaņā ar spēkā esošo Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”, zemes gabala izmantošanas mērķis mazstāvu dzīvojamo māju 

apbūve un zaļā zona. 

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 1. marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

Salacgrīvā,  Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205, sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 006 0204 (0,5171 ha platībā) turpmākās izmantošanas 

nosacījumus – mazdārziņu teritorijas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205, nosacīto cenu – 

EUR   3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus ar pretendentu atlasi saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 6 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2021.gada 1.marta sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

14. § 

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

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 19.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.436 “Par 

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

atsavināšanai”. 

Pašvaldības nekustamais īpašums Jaunā ielā 7 kadastra Nr. 6615 006 0114, sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114 (0,7926 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona 

tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000228995. 
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Saskaņā ar spēkā esošo Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”, zemes gabala izmantošanas mērķis mazstāvu dzīvojamo māju 

apbūve un zaļā zona. 

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 1. marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

2. Noteikt nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114 (0,7926 ha platībā) turpmākās izmantošanas 

nosacījumus – mazdārziņu teritorijas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, nosacīto cenu– EUR   

5 400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus ar pretendentu atlasi saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.100. Pielikums uz 6 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2021.gada 1.marta sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā  

nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 19.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.298 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai” ,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 22.janvāra pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.3, saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 

2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 

005 0169, pārdodot to rakstiskā izsolē. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 

005 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0169 1012 kv.m platībā, 

sūkņu mājas ar kadastra apz. 6615 005 0169 001 un  artēziskās akas ar kadastra apz. 6615 005 

0169 002 nosacīto cenu – EUR  5 490,00 (pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit euro), tai skaitā 

zemes vērtība EUR 3 300,00. 

3. Apstiprināt rakstiskās izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.101. 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. 

 

 

16. § 

Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

 

Ņemot vērā to, ka nekustamie īpašumi Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Jūrmalas ielā 17A, Salacgrīvā, “Gilleri”, Ainažu pagastā, “Lociņi”, Liepupes pagastā un “Tūjas 

muiža”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nav atsavināti un neparedzētu apstākļu dēļ 

atsavināšanas process netika pabeigts un nekustamos īpašumus turpinās izmantot pašvaldības 

darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 157.punktu, kā arī ņemot vērā 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumus, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.oktobra lēmumu Nr.433 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.389 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Jūrmalas iela 17A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.386 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Gilleri, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai”. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.marta lēmumu Nr.124 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”. 

5. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.11 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā,  Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

6. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumu Nr.94 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

7. Atjaunot nekustamo īpašumu Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6672 900 0314, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 73,2 kv.m,  

kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6672 007 0343 001) 713/15770 

un kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6672 007 0343) 713/15770 

Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. 

8.  Atjaunot nekustamo īpašumu- zemes starpgabalu Jūrmalas ielā 17A, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 007 0215 

(1064 kv.m platībā) Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

9. Atjaunot nekustamo īpašumu “Gilleri”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6625 

002 0344, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums 6625 002 0344 (4249 kv.m 

platībā) Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

10. Atjaunot nekustamo īpašumu, zemi “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra 

Nr. 6660 009 0614, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0602 (1161 kv.m platībā) 

Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

11. Atjaunot nekustamo īpašumu, Tūjas muiža ( Tūjas skola), kadastra Nr. 66600060152, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660060152 (3150 kv.m platībā) un dzīvojamās 
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mājas ar kadastra apzīmējumu 6660 006 0152 001 Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa 

ieguldījumu sastāvā. 

12. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir Salacgrīvas novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.102.  

 

 

17. § 

Par būves Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā uzņemšanu  

Salacgrīvas novada domes bilancē 

 

Atbilstoši  likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestai daļai, zemes gabals Svelmes, 

uz kura atrodas būve ar kadastra apz. 6672 005 0175 007, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

īpašuma kadastra Nr.6672 005 0300, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0300, uz Salacgrīvas 

novada pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000610284. 

  Ņemot vērā  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, balstoties uz 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

Uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē būvi 7871 euro vērtībā ar kadastra apz. 6672 005 

0175 007, saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem,  kas atrodas uz 

zemes vienības Svelmes, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apz. 6672 005 0300, īpašuma kadastra 

Nr.6672 005 0300. 

 

Lēmums Nr.103.  

 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, atsavināšanu  

sabiedrības vajadzībām 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

ierosinājumu, par nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 

kadastra numurs [..], atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēja: 

1. Salacgrīvas novada dome 2020.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 142 “Par nekustamā 

īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un 

komisijas izveidošanu” (Protokols Nr.5; 6.§), saskaņā ar kura 3.1.punktu nolemts  atsavināt 

sabiedrības vajadzībām  nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 

[..], daļu - zemes vienības ar kadastra apz.[..] 1500 m2 platībā (izstrādājot zemes ierīcības projektu) 

un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]. Nekustamo īpašumu atsavināt, vienojoties ar 

nekustamā īpašuma īpašnieku par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

2. Salacgrīvas novada dome un zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.[..] Liedaga ielā 1, 

Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašnieks [..] 2020.gada 8. maijā noslēdza vienošanos 

Nr. 3.25.3/157 “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, 

daļas atsavināšanu” (turpmāk tekstā – Vienošanās), saskaņā ar kuras nosacījumiem puses vienojās 

par veicamajām darbībām  Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa  lēmuma Nr. 142 “Par 

nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, daļas atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām un komisijas izveidošanu” 3.1., 3.4., 3.5. punktā noteikto darbību īstenošanai. Saskaņā 

ar Vienošanās 1.2.punkta nosacījumiem, [..] ir izteicis gribu un apņemšanos, labprātīgi vienojoties,  
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atsavināt pašvaldībai  nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.[..], 

daļu - zemes vienības daļu 1500 m2 platībā ar kadastra apz [..] un zemes vienības daļu  620 m2 

platībā ar kadastra apz. [..], nosakot, ka daļu kā atlīdzība par atsavināmo nekustamā īpašuma daļu 

tiek piešķirts pašvaldības nekustamais īpašums Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā, Vienošanās 

noteiktajā kārtībā noslēdzot zemes maiņas līgumu. 

3. Nekustamais īpašums Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā,  īpašuma kadastra Nr. 6660 003 

0485, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000596277 uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda. 

4. 2020.gada 24.novembrī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti 

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 620 m2 

platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 1370 m2 platībā, kas izgatavoti saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2020.gada 

28.oktobra lēmumu Nr.18.5/142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”. 

Saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

[..], nekustamais īpašums Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.[..], 

pieder [..] (personas kods [..]).  

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību, t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Lai Salacgrīvas 

novada pašvaldība varētu realizēt projektu “Autoceļu  mezgla vienkāršotā atjaunošana Tūjā, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, izbūvēt un labiekārtot autobusu pieturvietu ar 

labiekārtojuma elementiem – bruģētu celiņu, kokaugu-ziemciešu dobes, soliņus, atkritumu urnas un 

novietot autobusu pieturvietas nojumi, Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešams  nekustamais 

īpašums Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.[..]. 

6. Likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums” 

4.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, vienojoties par 

labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma 

pamata. Iepriekš minētā likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc tam, kad pašvaldība pieņēmusi 

konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, 

institūcija uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apzināšanu un 

nosaka atlīdzību par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Atbilstoši likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likums” 26.panta nosacījumiem: “Institūcija atlīdzību izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā 

vai, vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku, izmanto citu taisnīgu atlīdzības kompensācijas 

veidu: 

1) piedāvājot citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu; 

2) daļu no atlīdzības izmaksājot naudā un daļu kompensējot ar citu nekustamo īpašumu; 

3) izmantojot citu abām pusēm izdevīgu atlīdzības kompensācijas veidu, izņemot gadījumu, kad 

uz nekustamo īpašumu ir nostiprināta ķīlas tiesība. 

7. Nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1A, Liepupes pagastā, īpašnieks [..] piekrīt iepriekš minētā 

nekustamā īpašuma atsavināšanai, labprātīgi vienojoties par nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosakot, ka kā atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu persona vēlas saņemt pašvaldības 

nekustamo īpašumu Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra numurs 6660 003 0485. 

7. Salacgrīvas novada domes ar 2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr. 142 izveidotā nekustamā 

īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, iegūšanai pašvaldības īpašumā atlīdzības 

noteikšanas komisija, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr. 204 

“Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo 

īpašumu” 17.punktu, zemes vienību Jūras ielā 4A ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0568,  3221 m2  

platībā un Liedaga iela 1A ar kadastra apzīmējumu [..], 620 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu [..]  

1370 m2 platībā atlīdzības noteikšanai, tirgus vērtības noteikšanai ir pieaicinājusi sertificētu 

nekustamā īpašuma vērtētāju Ilzi Apeinei. Saskaņā ar 2021.gada 25.februāra Salacgrīvas novada 
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domē saņemto sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines atzinumu  (reģistrēts ar Nr. 

18.1.2/25) par nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu īpašumiem  Salacgrīvas novadā, 

novērtējumā noteiktas šādas vērtības:  

1) nekustamā īpašuma Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra numurs 6660 003 0485, 

tirgus vērtība ir noteikta EUR 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti euro); 

2) nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. [..], 

tirgus vērtība ir noteikta EUR 6800,00 (seši tūkstoši astoņi simti euro). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka 

taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 35.punktu, 

nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, iegūšanai pašvaldības īpašumā 

atlīdzības noteikšanas komisija 2021.gada 3.marta sēdē ar lēmumu Nr. 3 ir nolēmusi apstiprināt 

sabiedrības vajadzībām atsavināmā nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. [..], atlīdzību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.pantu, 11.panta trešo daļu, 20.pantu, 

26.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.pantu, 

atlīdzības noteikšanas komisijas 2021.gada 3.marta lēmumu Nr. 3, sertificētas nekustamā īpašuma 

vērtētājas Ilzes Apeines 2021.gada 25. februārī Salacgrīvas novada domē iesniegto atzinumu  

(reģistrēts ar Nr.18.1.2/25) par nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu īpašumiem  Jūras iela 

4A, Tūjā, Liepupes pagastā, un Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 

pamatojoties uz 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt sabiedrības vajadzībām nekustamo īpašumu Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.[..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 

620 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 1370 m2 platībā, kas atdalītas no 

nekustamā īpašuma Liedaga iela 1, kadastra Nr.[..], kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr.[..], kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 620 m2 

platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 1370 m2 platībā, atlīdzības apmēru EUR 

6800,00 (seši tūkstoši astoņi simti euro). 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 4A, Tūjā, Liepupes 

pagastā, kadastra numurs 6660 003 0485, tirgus vērtību EUR 7200,00 (septiņi tūkstoši divi 

simti euro). 

4. Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6660 003 0578, kompensēt atbilstoši likuma “Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums” 26.panta pirmās daļas 1. punktam un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta trešai daļai, nosakot, ka: 

4.1. atlīdzība tiek kompensēta ar līdzvērtīgu nekustamo īpašumu Jūras iela 4A, Tūjā, 

Liepupes pagastā, kadastra numurs 6660 003 0485, 3221 m2 platībā, kura tirgus vērtība ir EUR 

7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti euro), 

4.2. maināmo nekustamo īpašumu starpību, kas ir EUR 400,00 (četri simti euro),  

nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašnieks [..], sedz 

naudā, izmaksājot iepriekš minēto summu Salacgrīvas novada pašvaldībai, līgumā noteiktajā 

kārtībā.   

5. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar atsavināmā 

nekustamā īpašuma īpašnieku par nekustamā īpašuma Liedaga iela 1A, Liepupes pagastā, 
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Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.[..], labprātīgu atsavināšanu, ņemot vērā šī lēmuma 

nosacījumus. 

6. Tehniskās un  nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai darījumu nostiprināt 

zemesgrāmatā.  

 

Lēmums Nr.104. Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes 

pagastā, iegūšanai pašvaldības īpašumā atlīdzības noteikšanas komisijas 2021.gada 3.marta sēdes 

protokola Nr.3 kopija uz 1 lp., nekustamo īpašumu novērtējuma atskaišu kopijas uz 28 lp., 

informācija no zemesgrāmatas uz 1 lp. un 2020.gada 8.maija Vienošanās Nr.3.25.3/157 kopija uz  3 

lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Aļģes, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā nomu 

 

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

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

laukumu būvniecība). 

Lai pašvaldība varētu izveidot ceļa posmu, kas turpinātu pašvaldības ceļu Gundegas-

Koškuļi, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0286 un iedzīvotāji varētu piekļūt Salacas 

otrajam nēģu tacim, nepieciešams nomāt zemes gabala daļu 175 kv.m platībā īpašumā Aļģes, 

Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.[..], pielikums Nr.1.  

Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], nekustamais 

īpašums Aļģes, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.[..], ar zemes vienības kadastra apzīmējumu [..], 

pieder [..], kurš 2021.gada 1.martā iesniedzis iesniegumu Salacgrīvas novada domē (reģ. Nr. 

18.1.2/26) par to, ka piekrīt iznomāt Salacgrīvas novada pašvaldībai daļu no zemes gabala īpašumā 

Aļģes, lai ceļa posmā, kas skar īpašumu Aļģes tiktu veikti uzlabošanas darbi. 

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

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

publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 

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

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

pamatojoties uz 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nomāt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma Aļģes, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

[..],  zemes vienības kadastra apzīmējums [..], daļu  zemes gabala 175 kv.m platībā saskaņā ar  

pielikumu. 

2. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 175 kv.m platībā nomas maksu 6% apmērā no 

kadastrālās vērtības gadā.  

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. 

4. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 175 kv.m platībā izmantošanas veidu – piebraucamā ceļa 

29 metru garumā ar kopējo platību 175 kv.m izbūve. 

5. Zemes nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

7. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī 

lēmuma izpildes organizēšanu. 
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Lēmums Nr.105. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Mārskalniņi 1, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā nomu 

 

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

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

laukumu būvniecība). 

Lai pašvaldība varētu izveidot ceļa posmu, kas turpinātu pašvaldības ceļu Gundegas-

Koškuļi, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0286 un iedzīvotāji varētu piekļūt Salacas 

otrajam nēģu tacim, nepieciešams nomāt zemes gabala daļu 1422 kv.m platībā īpašumā Mārskalniņi 

1, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. [..], pielikums Nr.1.  

Saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.[..], nekustamais īpašums Mārskalniņi 1, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.[..], ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu [..], pieder [..], kura 2021.gada 3.martā iesniegusi iesniegumu Salacgrīvas 

novada domē (reģ. Nr. 18.1.2/28) par to, ka piekrīt iznomāt Salacgrīvas novada pašvaldībai daļu no 

zemes gabala īpašumā Mārskalniņi 1, lai ceļa posmā, kas skar īpašumu Mārskalniņi 1 tiktu veikti 

uzlabošanas darbi. 

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

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

publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 

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

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

pamatojoties uz 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nomāt no [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma Mārskalniņi 1, Salacgrīvas pagastā, 

kadastra Nr.[..],  zemes vienības kadastra apzīmējums [..], daļu  zemes gabala 1422 kv.m 

platībā saskaņā ar  pielikumu. 

2. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 1422 kv.m platībā nomas maksu 6% apmērā no 

kadastrālās vērtības gadā.  

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. 

4. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 1422 kv.m platībā izmantošanas veidu – piebraucamā 

ceļa 235 metru garumā ar kopējo platību 1422 kv.m izbūve. 

5. Zemes nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

7. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī 

lēmuma izpildes organizēšanu. 

 

Lēmums Nr.106. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

Par zemes gabala daļas Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2021.gada 

2.martā ar reģ.Nr.3.16.2/227) par zemes gabala daļas Muižas ielā 6, Liepupē, ar zemes vienības 
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kadastra apz. 6660 009 0438 (288 kv.m platībā) iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai - personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām, pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 6. 

Zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0438 Muižas ielā 6, Liepupē, 

Liepupes pagastā 1,0681 ha platībā ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā 

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

no zemes gabala Liepupes pagastā „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.494 

(protokols Nr.12; 22.§). 

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

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

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

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

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

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0438 (288 kv.m platībā), saskaņā pielikumā iezīmēto teritoriju Nr.6. 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi).  

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos 

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

Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar 

izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.107. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par zemes gabala Klaudijas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu 

un nomas līgumu slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2021.gada 

2.martā ar reģ. Nr. 3.16.2/224) par zemes gabala (700 kv.m platībā) ar zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0291, Klaudijas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai - 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 

Ar 2009.gada 18.marta Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 171, 

zemes gabals Klaudijas ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0291 (700 kv.m platībā), noteikts 

kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, atrodas pašvaldības bilancē. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabalu izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] zemes gabalu (700 kv.m platībā) Klaudijas, Svētciemā, ar zemes vienības kadastra 

apz. 6672 007 0291, saskaņā ar pielikumu (ter. Nr.1). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi).  

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos 

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

Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar 

izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.108. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par 2016.gada 23.februārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/15 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 24.februārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Salacgrīvas 

novada domē ar reģ. Nr.3.16.2/201) par 2016.gada 23.februārī noslēgtā zemes nomas līguma 

Nr.8-2.1/16 pagarināšanu īpašumā Meža ielā 27, Salacgrīvā. 

Ar 2016.gada 23.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/16, [..] iznomāts zemes 

gabals Salacgrīvā, Meža ielā 27, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0029 (1,9421 ha platībā). 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai.  

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 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai un nomnieks 

kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu. 

2021.gada 25. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/25) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma 

tirgus vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Salacgrīvā, Meža 

ielā 27, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0029 (1,9421 ha platībā) – 115,00 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.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumus, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 2016.gada 23.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/16  ar  [..],  nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes gabalam Meža ielā 27, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 

0029 (1,9421 ha platībā) – 115,00 euro (viens simts piecpadsmit 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 

2031.gada 22.martam. 

4. Noteikt, ka zemes nomas maksa maksājama par laika periodu līdz vienošanās noslēgšanai par  

2016.gada 23.februāra zemes nomas līguma Nr.8-2.1/16  pagarināšanu.  

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

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 84,70 euro (astoņdesmit četri euro 70 centi). 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.109. Izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 6 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumu 2020.gada 12.novembrī noslēgtā Apbūves tiesību līgumā Nr.8.24/8  

Ganību iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

2021.gada 26.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 

Salacgrīvas novadā domē ar reģ. Nr.3.16.2/213) ar  priekšlikumu mainīt 2020.gada 12.novembrī 

noslēgtā Apbūves tiesību līguma Nr. 8.24/8 pielikuma Nr.1 shēmu, zemes gabala  daļu 2500 kv.m 

platībā Ganību ielā 4 ar zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0026 8001 atrašanās vietu noteikt 

tādu, kas nav pretrunā ar Aizsargjoslu likumu un spēkā esošu Teritorijas plānojumu, lai varētu 

realizēt zivju produktu pārstrādes rūpnīcas projektēšanu un būvniecību. 

2021.gada 16.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts (reģ. ar Nr. 3.11/227) Valsts vides 

dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvaldes 2021.gada 15.februārī izsniegts atteikums izdot 

tehniskos noteikumus zivju produktu pārstrādes rūpnīcas būvniecībai Ganību ielā 4, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6615 008 0026, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

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

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 
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Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

Veikt grozījumu 2020.gada 12.novembrī noslēgtā Apbūves tiesību līgumā Nr.8.24/8  

Ganību iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā un līguma grafisko pielikumu izteikt jaunā redakcijā 

(pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.110. Pielikums uz 1 lp., Valsts vides dienesta 2021.gada 16.februāra vēstules 

Nr.2.3/728/VI/2021 kopija uz 3 lp. un iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.182  

“Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola direktores Ievas Skujas 2021.gada 

26.februāra iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/82), Ministru kabineta 2018.gada 20. februāra noteikumu 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4., 5.punktu, saskaņā ar noteikumiem 

par „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 

20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.182 “Par Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolas telpu nomas maksu apstiprināšanu” ar 1.5.punktu šādā redakcijā:   

“1.5. Sporta zāles noma nometnēm, salidojumiem, spartakiādēm, no plkst.8.00 līdz 20.00 

dienā no personas (nenodrošinot karsto ūdeni),  1.65 euro”. 

 

Lēmums Nr.111. Maksas pakalpojuma izcenojuma  aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

26. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””  darbinieku amatu 

un amatalgu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2019.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.191 “Par 

Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Saskaņot Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora 

apstiprināto ar 2021.gada 1.martu piemērojamo Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco 

ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu sarakstu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.494 “Par Salacgrīvas novada 

domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu saraksta 

saskaņošanu”. 

3. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.martu. 
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Lēmums Nr.112. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par projekta „Zivju resursu aizsardzības uzlabošana Salacā” iesniegšanu 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, iesniedzot projektu „Zivju 

resursu aizsardzības uzlabošana Salacā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 17 000.00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15 000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 11,76 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2000,00 

(divi tūkstoši eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.113.  

 

28. § 

Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Salacā” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Nārsta vietu atjaunošana 

Salacā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 16 156,78. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15 000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 7,16 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 1156,78 

(viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši eiro, 78 centi). 

 

Lēmums Nr.114.  

 

29. § 

Par projekta „Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” iesniegšanu 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 
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2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Taimiņu smoltu 

ielaišana Salacas upes baseinā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 11200,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 10 000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 10,71 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 1200,00 

(viens tūkstotis divi simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.115.  

 

 

30. § 

Par projekta „Vimbu pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Vimbu pavairošana 

Salacas upē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 846,52 

3. Zivju fonda finansējums EUR 750,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 11,40%  apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 96,52 

(deviņdesmit seši eiro, 52 centi). 

 

Lēmums Nr.116.  

 

 

31. § 

Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  
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1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Dabisko dzīvotņu 

kvalitātes uzlabošana Svētupē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 16 156,78. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15 000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 7,16 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 1156,78 

(viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši eiro, 78 centi). 

 

Lēmums Nr.117.  

 

 

32. § 

Par projekta „Foreļu pavairošana Svētupē” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 

2021.gada 10.marta Attīstības komitejas un 2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Foreļu pavairošana 

Svētupē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 4009,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 3409,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 14,97 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 600,00 

(seši simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.118.  

 

 

33. § 

Par biedrības “Marmots” projekta „„Dzīvais labirints” 5 soļi Salacgrīvas novadā”” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 43.02 „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumiem, projektam „„Dzīvais labirints” 5 soļi 

Salacgrīvas novadā””  nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 

attiecināmām izmaksām, t.i. 3’734,80 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri eiro 80 centi). 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 37’347,94 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši  trīs simti 

četrdesmit septiņi eiro 94 centi).   

Izskatījusi Biedrības “Marmots” (reģ.Nr.40008175004) valdes priekšsēdētāja S.Birkenberga 

2021.gada 22.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3.16/193), 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.marta Attīstības komitejas un 

2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 
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Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

Projekta „„Dzīvais labirints” 5 soļi Salacgrīvas novadā”” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 3’734,80 EUR (trīs tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit četri eiro 80 centi). 

 

Lēmums Nr.119. Iesnieguma kopija uz 6 lp. pievienota protokolam. 

 

 

34. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām  

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu 

projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2021.gada 5.marta sēdes protokolu Nr.2, pamatojoties uz 

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu (apstiprināts ar 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.171) 35.punktu, saskaņā ar 2021.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Santa Čiževska, 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: 

 

1. Līdzfinansēt saimnieciskās darbības veicējas Kristas Muciņas (reģ.Nr.27099912018) organizēto 

atvērto diennakts nometni  “Cūkkārpas vasaras skola” Ainažu pamatskolā no 2021.gada 

25.jūlija līdz 29.jūlijam. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 30 dalībniekiem EUR 150.00 

(EUR 30 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 9 

līdz 15 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas 

novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu 

ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 190 

(EUR 38 dienā).  

2. Līdzfinansēt SIA “Multimode” (reģ.Nr.40103815571) organizēto atvērto diennakts nometni  

“Balanss” viesu namā ”Vecmuiža” no 2021.gada 22.augusta līdz 29.augustam. Nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu 20 dalībniekiem EUR 210.00 (EUR 30 dienā) par katra Salacgrīvas 

novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 7 līdz 12 gadiem, ja vismaz viens no 

vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, 

dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna 

vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 266.00 (EUR 38 diennaktī).  

3. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto atvērto diennakts 

nometni “Meistarnīca TĒLS”  viesu namā ”Kraukļi” no 2021.gada 11.jūlija līdz 17.jūlijam. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 dalībniekiem EUR 180.00 (EUR 25.71 dienā) par 

katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 14 gadiem, ja 

vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 

2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada 

teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, 

bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 228 (EUR 38 

dienā).  

4. Līdzfinansēt biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” (reģ.Nr.40008209298) 

organizēto slēgta tipa dienas nometni  “Veselā miesā vesels gars (aktivitātes uz ūdens)” 

Salacgrīvā Ostas ielā 4, Sporta ielā 6 un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku 
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parks”, kura tiek organizēta no 2021.gada 19.jūlija līdz 23.jūlijam, no 2021.gada 26.jūlija līdz 

28.jūlijam un no 2021.gada 9.augusta līdz 13.augustam. Nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu 20 dalībniekiem EUR 89.70 (EUR 6.90 dienā) par katra Salacgrīvas novada 

teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 17 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem 

ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību 

nometnē. 

5. Līdzfinansēt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (reģ.Nr.90009114631) organizētās 

slēgta tipa dienas nometnes: 

5.1. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz futbolu” Ainažos, Parka ielā 12, Ainažu 

pamatskolā un Ainažu pilsētas stadionā no 2021.gada 12.jūlija līdz 16.jūlijam                    

15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā 

deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 12 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir 

deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību 

nometnē. 

5.2. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz futbolu” Ainažos, Parka ielā 12, Ainažu 

pamatskolā un Ainažu pilsētas stadionā no 2021.gada 19.jūlija līdz 23.jūlijam                                

15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā 

deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 13 līdz 15 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir 

deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību 

nometnē. 

5.3. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz vieglatlētiku”  Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31, 

Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” no 

2021.gada 2.augusta līdz 6.augustam 15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par 

katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 15 līdz 18 

gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

5.4. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz vieglatlētiku” Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31, 

Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” no 

2021.gada 9.augusta līdz 13.augustam 15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par 

katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 14 gadiem, 

ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 

2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

5.5. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz dambreti” Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31, 

Salacgrīvas vidusskolā un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas dambretes nodaļas 

kabinetā no 2021.gada  5.jūlija līdz 9.jūlijam 15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) 

par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 7 līdz 16 

gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

5.6. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz dambreti” Liepupē, Liepupes pamatskolā un 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas dambretes nodaļas kabinetā no  2021.gada 

26.jūlija līdz 30.jūlijam 15 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par katra 

Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 7 līdz 16 gadiem, ja 

vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 

2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

5.7. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz basketbolu” Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31, 

Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” no 

2021.gada 2.augusta līdz 6.augustam 17 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par 

katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 10 līdz 16 

gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā uz 2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

5.8. “Veselā miesā vesels gars ar skatu uz basketbolu” Salacgrīvā, Pērnavas iela 31, 

Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” no  

2021.gada 9.augusta līdz 13.augustam 20 dalībniekiem EUR 32.50 (EUR 6.50 dienā) par 
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katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 9 gadiem, 

ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 

2021.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

6. Ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienai 

nometnei. 

7. Katras nometnes organizētājs sniedz informāciju par nometnes norisi un tās rezultātiem 

Salacgrīvas novada informācijas nodaļai publicēšanai mājas lapā www.salacgriva.lv un 

laikrakstā “Salacgrīvas novada ziņas” 

8. Nometņu organizētājiem nodrošināt ziņu pieprasīšanu no bērnu vecākiem par atbilstību 

maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes statusam, kā arī bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā apliecinošos dokumentus, lai pašvaldība varētu 

piemērot, Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, 

maznodrošinātām, daudzbērnu, atvieglojumus, piemērojamo atlaidi dalībai nometnē. 

9. Slēgt līgumus ar biedrību “Attīstības parks”, saimnieciskās darbības veicēju Kristu Muciņu, SIA 

“Multimode”, biedrību “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrības” un Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolu par līdzfinansējuma piešķiršanu un par līdzfinansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. Līgums tiek slēgts pēc nometnes dalībnieku saraksta 

iesniegšanas (atbilstoši Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

nolikuma 4.pielikumam) un precizētas projekta tāmes iesniegšanas Salacgrīvas novada domē. 

10. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar epidemioloģisko situāciju, kā arī sporta 

nometnēm saistībā ar noteikto sacensību grafiku, nometnes laiks var tikt mainīts periodā līdz 

2021.gada 1.septembrim, rakstiski saskaņojot nometnes norises laiku ar Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektoru.  

 

Lēmums Nr.120. Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas 

komisijas 2021.gada 5.marta projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.2 uz 4 lp. pievienots 

protokolam. 

 

 

35. § 

Par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”  

no pašvaldības finansējuma audzēknim līdz 5 gadu vecumam 

 

 Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas D. Vilemsones 2021.gada 

26.februāra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/81), [..] 2021.gada 19.februāra iesniegumu (reģ. 

Nr.3.16.2/195), Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2021.gada 2. februāra 

lēmumu Nr. 27-2021-244, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu, 

12.panta 51 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, saskaņā ar 2021.gada 8.marta Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumiem, 

2021.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 20 

stundām nedēļā [..], apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi “Vilnītis”. 

2. Asistenta pakalpojumu piešķirt, slēdzot uzņēmuma līgumu ar asistentu, kas sniedz asistenta 

pakalpojumu, laika posmam no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.augustam. 

3. Veikt samaksu asistentam par faktiski sniegtām pakalpojuma stundām, nepārsniedzot 20 

stundas nedēļā. Asistentam tiek noteikta stundas tarifa likme atbilstoši Ministru kabineta 

2012.gada 9.oktobra noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta  

pakalpojumu izglītības iestādē” 1.pielikumā noteiktajam. 

http://www.salacgriva.lv/
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4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Daci Vilemsoni, kā atbildīgo par asistenta darba 

laika uzskaiti darbā ar audzēkni un atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamam atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.   

 

Lēmums Nr.121. Iesnieguma kopija uz 3 lp. pievienota protokolam. 

 

 

36. § 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu vienreizēju piemaksu izmaksām Covid-19 

pandēmijas laikā par darbu klātienē pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem 

 

Pamatojoties uz Izglītības speciālistes Antras Paegles 2021.gada 25.februāra iesniegumu 

(reģ. Nr.3.18/80) izmaksāt vienreizējas piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu 

pirmsskolas grupu pedagogiem un pedagogu palīgiem Covid-19 pandēmijas laikā par darbu klātienē 

īpašos spriedzes apstākļos, kā arī ņemot vērā to, ka pirmskolas izglītības iestādes no 2020.gada 9. 

novembra, kad ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu valstī” valstī izsludināja ārkārtas stāvokli, turpina darbu klātienē atšķirībā 

no citām izglītības iestādēm, kas daļēji nodrošina mācību procesu attālināti, un pirmsskolas 

izglītības iestādēs šobrīd darbs tiek veikts klātienē - paaugstinātos riska apstākļos, kā arī ņemot vērā 

pirmsskolas izglītības iestāžu darba specifiku, kur distancēšanās iespējas ir ierobežotas, 

pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pantu un saskaņā ar 

2021.gada 8.marta Izglītības,  kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 11.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izmaksāt vienreizēju piemaksu Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis, 

Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

pirmsskolas grupu pedagogiem un prombūtnē esošo pedagogu aizvietotājiem  un pedagogu 

palīgiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem  par darbu Covid-19 pandēmijas laikā klātienē 

paaugstinātos riska apstākļos. 

2. Piemaksas aprēķinu veikt, ņemot vērā tarificēto darba slodzi klātienē pirmsskolas grupās: 

2.1. Pedagogam un pedagoga palīgam  līdz 0,5 slodzēm piemaksa ir EUR 50,00 pēc nodokļu 

nomaksas. 

2.2. Pedagogam un pedagoga palīgam  virs 0,5 slodzēm piemaksa ir EUR 100,00 pēc nodokļu 

nomaksas. 

3. Aprēķināto finansējumu, saskaņā ar izglītības speciālista iesniegto un  saskaņoto sarakstu, 

atbilstoši tarificētām pedagogu un pedagogu palīgu slodzēm, iekļaut izglītību iestāžu budžetos: 

3.1. PII “Vilnītis” – EUR 4659.00 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro); 

3.2. Liepupes pamatskolas pirmsskolai – EUR 1492.00 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit 

divi euro); 

3.3. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolai – EUR 969.00 (deviņi simti sešdesmit 

deviņi euro). 

 

 

Lēmums Nr.122. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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37.Papildus darba kārtības jautājumi: 

37.1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210  

“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju 

locekļu ievēlēšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.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, Santa Čiževska 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 16.jūnija 

lēmumā Nr.210 “Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo 

komiteju locekļu ievēlēšanu”: 
 

1. Iekļaut Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputāti Santu Čiževsku. 

2. Iekļaut Attīstības komitejas sastāvā deputāti Santu Čiževsku. 

 

Lēmums Nr. 123. 

 

37.2. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, E.Keisele) 

A.Jankovska ierosina Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā 

iekļaut deputāti S.Čiževsku, jo viņa strādās Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un 

Attīstības komitejā, padomes darbs saistīts ar izglītību, attīstību. 

D.Straubergs lūdz deputātes S.Čiževsku paust savu viedokli. 

S.Čiževska nepiekrīt kandidēt uz Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes 

locekļa amatu, jo aizņemta darba pienākumu pildīšanā. 

Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav. 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu sagatavotajā redakcijā. 

  

Ņemot vērā 2021. gada 4. marta Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās 

padomes vēlēšanu rezultātus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Santa 

Čiževska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Evija 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvo padomi šādā sastāvā:  

1.1. Amanda Reiziņa; 

1.2. Amīna Sulimane; 

1.3. Ance Kalniņa; 

1.4. Betija Āboltiņa; 

1.5. Elizabete Emse; 

1.6. Ernests Horens Bisenieks; 

1.7. Nadīna Ozoliņa – Mennika; 

1.8. Evija Keisele – Salacgrīvas novada domes deputātu pārstāvis; 

1.9. Marta Dance – jaunatnes lietu speciālists; 

    1.10.Antra Paegle – izglītības speciālists. 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.33 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr. 2; 13.§).  

 

Lēmums Nr.124.  

 

37.3. § 

Par kustamās mantas – automašīnas MAZDA 5  pārdošanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.43 „Par kustamās 

mantas – automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” (protokols Nr.3; 13.§). 

Saskaņā ar iepriekš minētā lēmuma nosacījumiem, publikācijā noteiktajā termiņā, t.i.,  2 (divu)  

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

datums 2021.gada 23.februāris) automašīnas MAZDA 5 iegādei ir pieteicies viens pretendents. 

Vienīgais pretendents  [..] (pieteikums reģistrēts  2021.gada 5.martā Nr. 3.16.2/290) izsoles 

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

2021.gada 10.marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšana komisijas 

protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5, valsts 

reģistrācijas Nr. HP 5741, pārdošanu par EUR 495,87 (četri simti deviņdesmit pieci euro un 87 

centi) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izpilddirektoram veikt automašīnas pārreģistrāciju CSDD. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Iveta 

Kupča. 

 

Lēmums Nr.125. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2021.gada 10.marta izsoles protokola Nr.5 kopija  uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

37.4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

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

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.438 „Par 

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

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 27.§), 2021.gada 3.februāra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.4, 

ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs – [..], ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā 

īpašuma cenu EUR 24 280,00 (divdesmit četri  tūkstoši divi simti astoņdesmit 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā Krišjāņa Barona iela 5, 

Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 24 280,00 (divdesmit 

četri  tūkstoši divi simti astoņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 
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2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu 

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.126. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 3.marta izsoles protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

38. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa; debates piedalās A.Jankovska, A.Alsberga, D.Straubergs, L.Jokste, 

J.Lipsbergs, K.Močāns) 

A.Alsberga jautā, kāpēc iekļauts priekšlikums par finansējuma piešķiršanu Duntes pludmales 

labiekārtošanai, ja Attīstības komiteja to neatbalstīja? 

D.Straubergs informē, ka Finanšu komitejā tika nolemts piešķirt pusi no pieprasītās summas, jo 

labiekārtošana plānota uz pašvaldības valdījumā esošās zemes, pie nosacījuma, ka pieprasītājs pats 

Duntes pludmales labiekārošanai finansē otru pusi. 

L.Jokste izsakās - Attīstības komitejas sēdē runāts, ka piekļuve labiekārtojamai vietai ir tikai pa 

Minhauzena takām, nav iespējams piebraukt. 

D.Straubergs – Cilvēki, staigājot pa takām, nonāk pludmalē. 

A.Alsberga jautā, kas tiks darīts par pieprasīto finansējumu? 

I.Lazdiņa – Kopējā pieprasītā summa ir EUR 5210, tai skaitā, laukuma izbūvei un tamlīdzīgi. 

Saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, iekļauts priekšlikums par finansējumu EUR 2605 - izlietošanai 

saistītai ar vides uzturēšanu, tas ir, soliem, atkritumiem un tamlīdzīgi. 

J.Lipsbergs jautā, kurš ir finansējuma pieprasītājs? 

D.Straubergs – SIA “Minhauzena Pasaule”. 

J.Lipsbergs izsakās, ka piekļuve konkrētajai pludmalei ir diezgan sliktā stāvoklī. Ja plānots 

labiekārtot pludmali, tad jāsakārto piekļuve, tā jāizveido tā, lai ar invalīdu ratiņiem arī būtu 

iespējams piekļūt. Ar diviem ar pusi tūkstošiem nepietiks. 

A.Alsberga – Takas izmantošana ir par maksu. 

A.Jankovska aicina izteikties domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos. 

K.Močāns – Pašvaldība Salacgrīvas novadā atbalsta uzņēmējus, tiek būvēti pievedceļi un tamlīdzīgi. 

Pašvaldībai ir svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību. Ja uzņēmējs ir gatavs ieguldīt uzņēmējdarbības 

attīstībā, pašvaldība var viņam piepalīdzēt. Finanšu komitejā tika nolemts sniegt atbalstu - pusi 

pieprasītās summas ar nosacījumu. 

A.Alsberga jautā, kāpēc nav balsojums par šo jautājumu, bet tas “pagrūsts apakšā”? 

D.Straubergs – Nekas nav “iegrūsts”, notiek diskusija, balsojums vēl nav bijis. 

J.Lipsbergs jautā, kā būs ar vidusposmu, ar nokļūšanu, kas nav ideāls ceļš? 

K.Močāns nedomā, ka uzņēmējs būs gatavs ieguldīt savus līdzekļus pludmalē, ja viņš nebūs 

padomājis par nokļūšanu. 

D.Straubergs – Priekšlikums varētu būt tāds, ka pašvaldība ir gatava ieguldīt EUR 2605 pludmales 

labiekārtošanā ar nosacījumu, ka uzņēmējs sakārto infrastruktūru, lai būtu iespējama nokļuve. 

Tikmēr, kamēr nav sakārtotas laipas, pludmales labiekārtošana no pašvaldības netiek atbalstīta. 

A.Alsberga uzskata, ka ieraksts “normāli sakārtotas” katram ir ļoti stiepts jēdziens, ierosina 

uzaicināt uzņēmēju pastāstīt. 

D.Straubergs – Tas, kurš principā neatbalsta, var pieprasīt, lai tur tiktu uzliktas marmora plāksnes. 

Ja laipai izlūzuši posmi un jābrien pa purvu, tad tas nav pieejams. Bet, ja laipa ir izejama un nav 

bīstama, tad to var uzskatīt par sakārtotu piekļuvi. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar papildus 

nosacījumu – EUR 2605 no dabas naudas Duntes pludmales labiekārtošanai, puse no izmaksām 
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(saistītās ar vides uzturēšanu) līdzfinansējams ar nosacījumu, ka SIA “Minhauzena pasaule” 

nodrošina piekļuves (laipu, taku) sakārtošanu pludmales labiekārtojamai vietai. 

 

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 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska), PRET – 1 (Anda Alsberga), ATTURAS – 2 (Agra 

Jankovska, Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 

17.februāra saistošajos noteikumos Nr.B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.127. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

Diskusija par aktualitātēm Salacgrīvas novadā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (22.03.2021.) 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (22.03.2021.) 


