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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.6 
 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2021.gada 19.maijā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada domes 2021. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumi”” apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu 

4. Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu 

5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 

2020.-2021.gadam 

6. Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

7. Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 

izstrādes uzsākšanu 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.353 „Par 

Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu” 

9. Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas 

novadā”  apstiprināšanu 

10. Par projektu konkursa „RADĪTS PIEJŪRĀ” nolikuma apstiprināšanu 

11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

12. Par konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” rezultātu 

apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 
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16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Spalinieki ½ domājamās daļas 

apmērā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ievas, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

18. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Valdemāra ielā 6, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā   

19. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā un Muižas ielā 22, Liepupē,  Liepupes 

pagastā iznomāšanu  un nomas līgumu slēgšanu 

20. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā un 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

21. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

22. Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu  

23. Par daļu no apbūvēta zemes gabala Rīgas iela 4A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

novadā iznomāšanu un nomas līgumu  slēgšanu 

24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.60 “Par zemes 

gabalu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu” 

25. Par grozījumiem 2020.gada 11.marta līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu un 

2020.gada 16.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO BALTIC” 

26. Par 2016.gada 31.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu  

27. Par atļauju SIA “Circle K Latvia” slēgt apakšnomas līgumu Viļņu ielā 4, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

28. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļges 1” 

29. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “Lielurga” 

30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra lēmumā Nr.75 “Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

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

noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina  un sadales 

kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu” 

32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

33. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Gājēju un velosipēdu celiņa 

izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei 

” īstenošanai 

34. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumā Nr.28  

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” 

36. Par gaisa kondicioniera iegādi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Salacgrīvas 

brigādes telpām 

37. Par finansiālu atbalstu biedrības „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” iniciatīvai - Kuivižu 

identitātes zīmes uzturēšana un apkārtnes sakopšana 

38. Par Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta „Liepupes evaņģēliski luteriskās baznīcas 

ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana” līdzfinansēšanu 

39. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmuma Nr.510 "Par finansiālu atbalstu 

biedrības "Salacgrīvas ūdens sporta - atpūtas biedrība" rīkoto sacensību "Amber race swim run" 

organizēšanai" atcelšanu 

40. Par nepiedalīšanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

41. Papildus darba kārtības jautājumi: 

41.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 
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41.2. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei 

       41.3.Par zemes gabala piekritību Salacgrīvas novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz  

       pašvaldības vārda 

42. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

43. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 1.§) 

44. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 2.§) 

Informācija  

1. Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes informatīvs ziņojums par 

pilotprojekta “Jauniešu ideju projekti” ieviešanu Salacgrīvas novadā 

 

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 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dana Buša – Salacgrīvas novada 

domes juriskonsulte, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, 

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ineta Cīrule – Salacgrīvas būvvaldes 

vadītāja – galvenā arhitekte, Kristaps Ēdolfs – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists, Līga Zāle – Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Antra Paegle 

– Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes 

attīstības un teritorijas plānotāja, Elīna Lilenblate – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra 

“Bāka” uzņēmējdarbības konsultante, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas 

nodaļas vadītāja 

Uzaicinātās personas: U.Ķ., A.J., S.Ķ., Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes 

pārstāves Marta Dance un Ance Kalniņa 

 

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

(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Jānis Lipsbergs (personiski iemesli) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 43 jautājumiem 

un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

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

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada domes 2021. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr.4  

“Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 

“Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 21.aprīļa sēdē apstiprināja saistošos noteikumus                    

Nr. 4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
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32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” (turpmāk tekstā arī – saistošie noteikumi), kas 

likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 24. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā 

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

zināšanai. 

Salacgrīvas novada dome 2021. gada 6. maijā saņēmusi ministrijas 2021. gada 6. maija 

vēstuli  Nr. 1-18/4321 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4” (turpmāk tekstā- atzinums), ar kuru ir 

saskaņoti saistošie noteikumi, neizsakot iebildumus, vienlaikus ministrija aicina izvērtēt 

nepieciešamību veikt turpmāk minētos grozījumus saistošajos noteikumos: 

 

1) Precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 

2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 108) 180.-183. punktu norādē, uz kāda normatīvā akta pamata 

saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai Ministru 

kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos 

noteikumus. Norādām, ka grozījumu pamata (saistošo noteikumu projekta, ar kuru veic 

grozījumus) izdošanas tiesiskais pamatojums norādāms pilnā apjomā, nevis tikai norāde uz to 

likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienību, kas atbilst grozījuma saturam. Lūdzam 

norādīt visas likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, uz kā pamata izdoti pašvaldības 

2013. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

nodevām”, savukārt tās likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kuras nav norādītas 

spēkā esošās saistošo noteikumu redakcijas izdošanas pamatojumā lūdzam svītrot (norāde uz 

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3. un 9. punktu); 

2) Ministrija iepazinās ar saistošo noteikumu spēkā esošo redakciju un secināja, ka spēkā esošā 

redakcija nesatur punktu ar 40. kārtas numuru, līdz ar to secināms, ka saistošie noteikumi tiek 

papildināti ar jaunu vienību. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 108 146. punktu ir noteikta kārtība, 

ja noteikumu projekts tiek papildināts ar jaunu vienību. Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 

ievaddaļas pierakstu. 

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

saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1. punktā norādītajam. Nav nepieciešams 

precizēt saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 2. punktā norādītajam, jo saistošie 

noteikumi ar 40. punktu tika papildināti ar Salacgrīvas novada domes 20.05.2020. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām””, kas ir redzams saistošo 

noteikumu konsolidētajā versijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2021. gada 6. maija vēstuli Nr. 1-18/4321 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4”,  likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar likuma “Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likuma” 24. panta trešo daļu un saskaņā ar 2021.gada 13.maija Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2021. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 

“Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 

“Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2021. gada 6. maija atzinumā Nr. 1-18/4321 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr. 4” 1. punktā norādītajam: 

norādīt visas likuma un Ministru kabineta noteikumu vienības, uz kā pamata izdoti 

pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības nodevām” un svītrot Ministru kabineta noteikumu vienības, kuras nav norādītas spēkā 
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esošās saistošo noteikumu redakcijas izdošanas pamatojumā, izsakot saistošo noteikumu izdošanas 

pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7 un 10.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 480  

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu”. 

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

noteiktajā kārtībā un likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 24. panta trešajā 

daļā noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

 

Lēmums Nr.190. Pielikums uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2021.gada 6.maija vēstule Nr.1-18/4321 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumi”” apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi Salacgrīvas ostas pārvaldes 2021.gada 12.aprīļa vēstuli 

Nr. 1-11/048 (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 12.aprīlī ar reģ. Nr. 3.18/135) un 

2021.gada 7.aprīļa Salacgrīvas ostas valdes sēdes lēmumu Nr.2 “Par izmaiņām Salacgrīvas ostas 

noteikumos”, pamatojoties uz likuma “Likums par ostām” 6.panta noteikumiem, 2021.gada 

12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

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

Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 1.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumi”” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

 

Lēmums Nr.191. Pielikums uz 2 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un Salacgrīvas ostas pārvaldes 

2021.gada 12.aprīļa iesnieguma Nr.1-11/048 kopija uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta sesto daļu, kas nosaka, 

ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, saskaņā ar 2021. gada 12. maija Attīstības 

komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 
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(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6  „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

16.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

 

Lēmums Nr.192. Pielikums uz1  lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma  

vidējā termiņa programmas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas 

24.punktu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu 

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

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

Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām 

izlietojuma vidējā termiņa programmu 2021.-2023.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.193. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam  

Investīciju plānā 2020.-2021.gadam 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, ņemot vērā 

Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”, saskaņā ar 2021.gada 12.maija 

Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

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

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

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 

2020.-2021.gadam ar jaunu punktu sekojošā redakcijā:  
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Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Atbilstība 

vidēja termiņa 

prioritātēm 

Plānotie darbības 

rezultāti un to 

indikatīvie 

rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

 

Kopējais 

budžets 

(Euro)  

 Pašvaldības/ 

pašvaldības 

uzņēmuma 

līdzfinansējums 

(Euro)  

 Ārējo 

finanšu 

instrum

entu 

līdzfina

nsējum

s 

(Euro)  

96. 

Gājēju un 

velosipēdu 

celiņa 

izveidei gar 

autoceļu 

A1 no 

Svētciema 

Rīgas 

virzienā 

līdz 

esošajai 

šosejas 

paralēlajai 

brauktuvei 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Izbūvēts gājēju 

un 

velosipēdistu 

celiņš gar 

autoceļu A1 

no Svētciema 

Rīgas virzienā 

līdz esošajai 

šosejas 

paralēlajai 

brauktuvei. 

Uzlabota 

satiksmes 

dalībnieku 

drošība, 

veicināta 

mikromobilitāt

es attīstība. 

2021.+ 

Būvprojektu 

vadītājs, ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists,  

izpilddirektors 

100000 

EUR 
100000 EUR  

 

2. Nosūtīt papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju 

plānu 2020.-2021.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas 

plānošanas reģionam. 

3. Papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 

2020.-2021.gadam ievietot Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS 

sistēmā. 

4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 2020.-

2021.gadam informēt sabiedrību, publicējot paziņojumu Salacgrīvas novada interneta vietnē 

www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja. 

 

Lēmums Nr.194.  

 

 

6. § 

Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam  

izstrādes uzsākšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta  13.10.2020. noteikumos Nr.631 

“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, kā arī saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības 

komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

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

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

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

1. Sadarbībā ar Alojas un Limbažu novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā Limbažu novada 

Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi. 

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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2. Apstiprināt jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu 

un izpildes termiņus (1.pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa izpildes termiņus pēc 

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes. 

3. Par atbildīgo darbinieku jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādei 

noteikt Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju. 

4. Izveidot Limbažu novada Attīstības programmas izstrādes Vadības grupu. 

5. Deleģēt Vadības grupas sastāvā šādus Limbažu novada pašvaldības pārstāvjus: 

5.1. Limbažu novada domes priekšsēdētājs; 

5.2. Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

5.3. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors; 

5.4. Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs; 

6. Par Attīstības programmas izstrādes Vadības grupas vadītāju apstiprināt Limbažu novada domes 

priekšsēdētāju. 

7. Izveidot šādas jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādes tematiskās 

darba grupas: 

7.1. Izglītības, kultūras un sporta darba grupa; 

7.2. Sociālās aizsardzības un veselības darba grupa; 

7.3. Ekonomiskās attīstības darba grupa; 

7.4. Vides un infrastruktūras darba grupa; 

7.5. Pārvaldības un sadarbības darba grupa. 

8. Deleģēt darba grupu sastāvā jaunizveidojamā Limbažu novada pašvaldības attiecīgo nozaru 

pārstāvjus. 

9. Paziņojumu par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 

publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē lapā www.salacgriva.lv un informatīvajā izdevumā ”Salacgrīvas 

novada ziņas”. 

10. Lēmumu par jaunizveidojamā novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 

Limbažu un Alojas novada pašvaldībām un Plānošanas reģionam. 

11. Lēmumu par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 

piecu darba dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

12. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.195. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 

izstrādes uzsākšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra 

noteikumos Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, kā arī ņemot vērā 2021.gada 

12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

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

 

1. Sadarbībā ar Limbažu un Alojas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā Limbažu novada 

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādi. 
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2. Apstiprināt jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes darba 

uzdevumu un izpildes termiņus (pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa izpildes 

termiņus pēc Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrādes. 

3. Par atbildīgo darbinieku jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 

izstrādē noteikt Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju. 

4. Izveidot Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes Vadības grupu. 

5. Deleģēt Vadības grupas sastāvā šādus jaunizveidojamā Limbažu novada pašvaldības pārstāvjus: 

5.1. Limbažu novada domes priekšsēdētājs, 

5.2. Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, 

5.3. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors, 

5.4. Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs. 

6. Par Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes Vadības grupas vadītāju apstiprināt 

jaunizveidojamā Limbažu novada domes priekšsēdētāju. 

7. Izveidot šādas jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes 

tematiskās darba grupas: 

7.1. Izglītības, kultūras un sporta darba grupa; 

7.2. Sociālās aizsardzības un veselības darba grupa; 

7.3. Ekonomiskās attīstības darba grupa; 

7.4. Vides un infrastruktūras darba grupa; 

7.5. Pārvaldības un sadarbības darba grupa. 

8. Deleģēt darba grupu sastāvā jaunizveidojamā Limbažu novada pašvaldības attiecīgo nozaru 

pārstāvjus. 

9. Paziņojumu par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē lapā www.salacgriva.lv un informatīvajā 

izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”. 

10. Lēmumu par jaunizveidojamā novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīt Limbažu un Alojas novada pašvaldībām un Plānošanas reģionam. 

11. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.196. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.353  

„Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un ņemot vērā 

2021.gada 10.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu 

komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija 

lēmumu Nr. 353 „Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Papildināt nolikuma 5. punktu ar vārdiem “Sociālais rehabilitētājs”, izsakot nolikuma 5. punktu 

šādā redakcijā: 

“5. Sociālais dienests lieto spiedogus ar uzrakstu „Izziņām”, „Sociālais dienests”, „Sociālā darba 

speciālists”, „Sociālās palīdzības organizators”, “Sociālais rehabilitētājs” „Salacgrīvas novada 

dome Sociālais dienests IZZIŅĀM.”. 

2. Papildināt nolikuma 14. punktu ar vārdiem “sociālais rehabilitētājs”, izsakot nolikuma 14. punktu 

šādā redakcijā: 
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“14. Sociālos pakalpojums sniedz sociālie darbinieki, sociālais pedagogs un sociālais 

rehabilitētājs.”. 

3. Papildināt nolikumu ar 22.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.7. Uzklausīt un individuāli risināt situāciju, ja persona izsaka vēlmi nodot savu īpašumu 

pašvaldībai, informēt par īpašuma nodošanas kārtību, piesaistot citus nepieciešamos 

speciālistus.”.  

 

Lēmums Nr.197. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

9. § 

Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai  

Salacgrīvas novadā”  apstiprināšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 6.panta 3.4 

daļu, ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 492 “Par nolikuma 

„Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie 

līdzekļi” apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības 

īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, ņemot vērā 2021.gada 23. aprīļa Finanšu 

ministrijas atzinumu Nr. 7-4/18/2338 un saskaņā ar 2021.gada 12. maija Attīstības komitejas un 

2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds 

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes konkursa „Jauniešu biznesa plānu konkurss 

komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atzīt par spēkā neesošu Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumu Nr.413 

“Par nolikuma „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu”” (protokolsNr.16; 12.§). 

 

Lēmums Nr.198. Pielikums uz 14 lp. un Finanšu ministrijas vēstules uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par projektu konkursa „RADĪTS PIEJŪRĀ” nolikuma apstiprināšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns. 

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu 

privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

29.decembra lēmumu Nr.492, 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktiem un 5.1. punktu, un saskaņā ar 

2021.gada 10.maija projektu konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 

ierosinājumu un ņemot vērā Finanšu ministrijas 2021.gada 20.aprīļa atzinumu Nr.7-4/18/2231, kā 

arī 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumus, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), 
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PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt komercdarbības atbalsta projektu konkursa „RADĪTS PIEJŪRĀ” (turpmāk – 

Projekts) nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Projekta vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.  

2.2.Komisijas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte; 

2.2.5.Salacgrīvas novada domes ekonomiste Ināra Lazdiņa; 

2.2.6. Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska.  

2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna 

Lilenblate. 

3. Noteikt atbildīgo par Projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

uzņēmējdarbības konsultanti Elīnu Lilenblati. 

4. Noteikt atbildīgo par finanšu atskaitēm un finansējuma izlietošanu – Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītājas vietnieci Gunu Jirgensoni. 

5. Finansējumu projektam “RADĪTS PIEJŪRĀ” paredzēt no Salacgrīvas novada  privatizācijas 

fonda līdzekļiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.175 “Par 

projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.199. Pielikums uz 7 lp., konkursa “Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 

2021.gada 10.maija sēdes protokols Nr.1 uz 2 lp. un Finanšu ministrijas vēstules uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

11. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu 

un Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr.174 (protokols Nr.5; 47.§), 

saskaņā ar 2021. gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas 

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

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

Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu: 

1.1. Ieva Alpa-Eizenberga (Z/S ROBEŽNIEKI) -  ražošanas nozares pārstāvis; 

1.2. Gints Ronis (SIA “Medegas”) – ražošanas nozares pārstāvis; 

1.3. Edžus Zvīnis (SIA “E.Z.K.”) – būvniecības nozares pārstāvis; 

1.4. Jānis Bergs (SIA “NOBE”) – būvniecības nozares pārstāvis; 

1.5. Žanis Dubrovskis (SIA "C-ZONE") – tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares 

pārstāvis;  

1.6. Ieva Skuja (pašnodarbinātais) – tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis; 

1.7. Ilona Trēziņa (SIA “Kuivižu enkurs”) – restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis; 

1.8. Aldis Gusarovs (SIA “Svētupes muiža”) – tūrisma nozares pārstāvis; 

1.9. Ilze Kalniņa (AS "Citadele banka") - finanšu institūcijas pārstāvis; 
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1.10. Kristīne Atslēga (IK “Mazie sapņi”) – izklaides nozares pārstāvis; 

1.11. Marta Dance (pašnodarbinātais) – mārketinga un dizaina pārstāvis; 

1.12. Marija Paula Pēce (IK “MAME”) - jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvis;  

 

2. Izvirzīt Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistu Kristapu 

Ēdolfu un attīstības un teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi kā pašvaldības pārstāvjus Salacgrīvas 

novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu uz diviem 

gadiem. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.149 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” un 

2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.236 “Par domes deputātu pārstāvja izvirzīšanu Salacgrīvas novada 

pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē”. 

 

Lēmums Nr.200.  

 

 

12. § 

Par konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021”  

rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2021.gada 20.janvārī Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 “Par konkursa 

“Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikuma, vērtēšanas komisijas un 

balvu fonda apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 16.§) (turpmāk – Domes lēmums). Domes lēmuma 

pielikuma “Projektu konkursa „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” 

nolikums” (turpmāk – Nolikums)  4.5.punktā ir noteikts, ka konkursa vērtēšanas komisija 

priekšlikumus projektu atbalstam iesniedz apstiprināšanai Salacgrīvas novada domē. 

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

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

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

 

1. Apstiprināt Projektu konkursa „Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” 

vērtēšanas komisijas 2021.gada 30.aprīļa sēdes protokolu Nr.1 (pielikums Nr.1) un piešķirot 

finansējumu: 

1.1. SIA “SVĒTUPES MUIŽA”, reģ. Nr.44103120977, 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro) apmērā 

projekta “Svētupes muižas kompleksa fasāžu atjaunošana” īstenošanai; 

1.2. Ulfam Paulam Andersonam, personas kods 260852 – 12606, 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro) 

apmērā projekta “Ēkas Rīgas ielā 5, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, fasādes atjaunošana” 

īstenošanai; 

1.3. Biedrībai “KRASTANAMS”, reģ. Nr.40008305511, 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro) apmērā 

projekta “Ēkas Krasta ielā 44, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, fasādes atjaunošana” īstenošanai; 

1.4. Biedrībai “VIDZEMES IELA 4”, reģ. Nr.40008304446, 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro) 

apmērā projekta “Ēkas Vidzemes ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, fasādes atjaunošana” 

īstenošanai; 

1.5. IK “GUNTA GRIKMANE”, reģ. Nr.40002147948, 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro) apmērā 

projekta “Ēkas Pērnavas ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, fasādes atjaunošana” īstenošanai; 

2. Slēgt līgumu par projektu īstenošanu ar apstiprināto projektu iesniedzējiem. 
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta trešo daļu, 189.panta pirmo daļu šo 

lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 

adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.201. Administratīvais akts uz 1 lp. un konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku 

fasāžu atjaunošana 2021” vērtēšanas komisijas 2021.gada 30.aprīļa sēdes protokols Nr.1 uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

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

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.144 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”.  

Ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..], personas kods [..], ir samaksājis  

2021.gada 21.aprīļa  lēmuma Nr.144 pielikumā  “Paziņojums par nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 

8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, noteikto zemes starpgabala pirkuma maksu euro 3 

900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas 

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

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

Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 006 0181, pārdošanu par brīvu 

cenu euro 3 900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma 

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

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Krišjāņa iela 8,  kadastra Nr. 6615 006 0181, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā), pievienojams piegulošam nekustamam 

īpašumam Salacgrīvā, Krišjāņa iela 6, kadastra Nr. 6615 006 0027, zemes vienības kadastra apz. 

6615 006 0027, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 263. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.202. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr. 48 ” Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 18.§), 2021.gada 

27.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu 

Nr.10, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, reģ. Nr. 
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40003857687 ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 2 290,00 (divi tūkstoši 

divi simti deviņdesmit euro), balstoties  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

ņemot vērā 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas 

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

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

Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, 

Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 003 0446, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 2 

290,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  Akciju 

sabiedrība “Sadales tīkls”, reģ. Nr. 40003857687. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.203. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.10 kopija uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr. 45 ”Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 

15.§), 2021.gada 27.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

izsoles protokolu Nr.11, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 8 530,00 (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro), 

balstoties  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā 2021.gada 

12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces iela 7A, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0199, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 8 

530,00 (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..], personas 

kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Lēmums Nr.204. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.11 kopija uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 
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16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Spalinieki ½ domājamās daļas 

apmērā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 7.aprīlī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3.16.1/446). 

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

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

iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Liepupes pagastā Spalinieki, kadastra 

Nr. 6660 009 0080, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0080 (5,43 ha platībā) ½ domājamās 

daļas apmērā nodošanu  atsavināšanai. 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašumtiesības zemes gabalam Salacgrīvas novadā, 

Liepupes pagastā Spalinieki, kadastra Nr. 6660 009 0080, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0080 (5,43 ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Liepupes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000514058. 

Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Spalinieki, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0080, atrodas [..] piederošas būvju domājamās daļas (½ domājamās daļas apmērā) ar kadastra apz. 

[..], kas reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

2021.gada 11.februārī [..] ar pašvaldību noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.2.1/17 par 

zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0080 ½ domājamās daļas apmērā (5,43ha 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 23. aprīļa Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas 

un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas 

novada, Liepupes pagastā, Spalinieki  – apbūvētu zemesgabalu ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0080 (5,43 ha platībā) ½ domājamās daļas apmērā. 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 9 240,00 (deviņi tūkstoši 

divi simti četrdesmit  euro). 

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

pielikumu. 

4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..], adrese: [..]. 

 

 

Lēmums Nr.205. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ievas, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 22.aprīlī saņemts [..], personas kods [..], apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3.16.1/491). 

[..], 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 Liepupes pagastā Ievas, kadastra Nr. 

6660 008 0033, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0033 (0,6 ha platībā) nodošanu  

atsavināšanai. 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašumtiesības nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, 

Liepupes pagastā Ievas, kadastra Nr. 6660 008 0033 (0,6 ha platībā) nostiprinātas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000518961. 

Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Ievas,  kadastra apz. 6660 008 0033, atrodas [..]  

piederošas būves (dzīvojamā māja) ar kadastra apz. [..] un kūts ar kadastra apz. [..], kas reģistrētas 

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

2018.gada 1.augustā [..] ar pašvaldību noslēdzis zemes nomas līgumu Nr.8.2.1/54 par zemes 

vienības ar kadastra apz. 6660 008 0033 (0,6 ha platībā) nomu. 

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

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

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

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

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 23. aprīļa Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas 

un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas 

novada Liepupes pagastā Ievas  – apbūvētu zemesgabalu ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

008 0033 (0,6 ha platībā). 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3 840,00 (trīs tūkstoši 

astoņi simti četrdesmit  euro). 

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

pielikumu. 

4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..], adrese: [..]. 

 

Lēmums Nr.206. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

18. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Valdemāra ielā 6, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 29.aprīlī saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē ar reģ. Nr.3.16.2/534) par apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala 
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daļas Ainažos, Valdemāra ielā 6, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0056, ar mērķi brīvdienu 

māju novietošana un parka izveide. 

Nekustamais īpašums - zemes gabals Valdemāra ielā 6, Ainažos, ar zemes vienības kadastra 

apz. 6605 002 0056 (5,2632 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts 

Vidzemes rajona tiesas Ainažu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000457882. 

Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot 

apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības 

termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās 

maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic 

naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības 

ierakstīšanas zemes grāmatās. 

Augstāk minētā zemes gabalā Valdemāra ielā 6, Ainažos, ar zemes vienības kadastra apz. 

6605 002 0056, Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 

teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) zemes gabals paredzēts jūras ostas un 

jūras ostu terminālu apbūvei. 

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

1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76., 

77.punktu, ņemot vērā 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu 

komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabala daļai Valdemāra 

ielā 6, Ainažos, ar zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0056 (2,6 ha platībā), pielikums 

Nr.1. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt apbūves tiesību maksas 

noteikšanu saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” nosacījumiem un pieaicinot sertificētu 

nekustamā īpašuma tirgus vērtētāju. 

3. Apstiprināt apbūves tiesību izsoles noteikumus un apbūves tiesību līguma projektu kārtējā 

domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.207. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā un Muižas ielā 22, Liepupē,  

Liepupes pagastā iznomāšanu  un nomas līgumu slēgšanu 

 

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

22.aprīlī ar reģ. Nr. 3.16.2/498) par zemes gabala daļu Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšu piemājas 

saimniecības uzturēšanai. 

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

16.aprīlī ar reģ. Nr. 3.16.2/470) par zemes gabala daļu Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšu piemājas 

saimniecības uzturēšanai. 
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Zemes gabals Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (4,8714 ha 

platībā) reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000496927. 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabaliem noteikts pagaidu izmantošanas mērķis -  sakņu dārzi. 

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

9.aprīlī ar reģ. Nr. 3.16.2/436) par zemes gabala Muižas ielā 22, Liepupē iznomāšu piemājas 

saimniecības uzturēšanai. 

Zemes gabala Muižas ielā 22, Liepupē, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0497 ir 

noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes 

pagasta lēmumu Nr. 13;48.1.§. 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabaliem noteikts pagaidu izmantošanas mērķis -  neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme. 

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 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 

13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt [..], daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

003 0396, teritorija Nr.15 (198 kv.m platībā), teritorija Nr.16 (79 kv.m platībā), teritorija 

Nr.24A (100 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). 

2. Iznomāt [..], daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

003 0396, (208 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). 

3. Iznomāt [..] zemes gabalu Muižas ielā 22, Liepupē, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0497 (3841 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.2). 

4. Noteikt iznomāto zemes gabalu nomas līgumu termiņu 10 gadi. 

5. Noteikt iznomāto zemes gabalu izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām – sakņu dārzam. 

6. 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. 

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

īpašuma nodokli. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

 

Lēmums Nr.208. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 
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20. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā 

 un Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

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

31.martā ar reģ. Nr.3.16.2/389) par 2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr. 8-2.1/56 pagarināšanu zemes gabalam Liepupes pagastā Vidzemnieki ar kadastra apz. 

6660 012 0050 (1,9 ha platībā). 2011.gada 10.majā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 

8-2.1/56 termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

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

27.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.1/521) par 2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 8-2.1/54 pagarināšanu zemes gabalam Liepupes pagastā Kaņepes ar kadastra apz. 6660 005 

0083 (7,37 ha platībā). 2011.gada 10.majā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/54 

termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam 

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

14.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.2/457) par 2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 8-2.1/40 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra 

apz. 6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā. 2011.gada 10.majā noslēgtā 

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/40 termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

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

14.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.2/458) par 2011.gada 10.maijā  noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr. 8-2.1/42 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar 

kadastra apz. 6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā. 2011.gada 10.maija 

noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/42 termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

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

30.martā ar reģ. Nr.18.1.2/38) par 2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 8-2.1/44 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra 

apz. 6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā. 2011.gada 10.maija  noslēgtā 

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/44 termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

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

28.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.2/532) par 2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 8-2.1/43 pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra 

apz. 6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā. 2011.gada 10.maijā noslēgtā 

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/43 termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 

30.augusta Ministru kabineta noteikumu  Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, saskaņā ar 2021.gada 

12.maja Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

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

1. Pagarināt ar [..]  2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/56 par zemes gabala Liepupes pagastā Vidzemnieki ar kadastra apz. 6660 012 0050 (1,9 

ha platībā) iznomāšanu. 

2. Pagarināt ar [..]  2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/54 par zemes gabala Liepupes pagastā Kaņepes ar kadastra apz. 6660 005 0083 (7,37 ha 

platībā) iznomāšanu. 

3. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/40 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 6672 007 

0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 
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4. Pagarināt ar [..]  2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-

2.1/42 par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 

6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 

5. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/44 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 6672 007 

0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 

6. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

7. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/43 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 6672 007 

0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 

8. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

9. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības. 

10. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodoklis. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.209. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par zemes gabala daļas Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..] iesniegums (reģistrēts 

2021.gada 26.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.2/514) par pašvaldībai piekritīgas zemes gabala daļas 

iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai (sakņu dārza izmantošanai) ar zemes vienības 

kadastra apz. 6615 002 0188. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes 

fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs 

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

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

Zemes gabala Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apz. 6615 002 0188 kopējā platība ir 8617 kv.m. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par teritorijas plānojumiem” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. 

Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, 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” 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2., 29.3.apakšpunktu, saskaņā ar 2021.gada 

12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

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

Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Salacgrīvā, ar zemes vienības kadastra 

apz. 6615 002 0188 (1100 kv.m platībā) piemājas saimniecības uzturēšanai - sakņu (ģimenes) 

dārza izmantošanai, pielikums Nr.1. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā  Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

2.punktā noteikto. 



21 

 

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

īpašuma nodokli. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 
5. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.210. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu 

 

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

12.aprīlī ar reģ. Nr.3.16.2/444) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes 

gabalā Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (483 kv.m 

platībā) sakņu dārza izmantošanai. 

Nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos, sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apz. 6605 003 0038 (19 907 kv.m platībā). 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošajiem bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2005.gada 09.marta saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānu zemes gabals paredzēts dzīvojamo māju apbūves teritorijai. 

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

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

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2., 

29.3.apakšpunktu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija 

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

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt zemes gabala daļu [..], personas kods [..], Krišjāņa Barona ielā 1 Ainažos,  zemes 

vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (483 kv.m platībā), sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, 

pielikums. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā  Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

3.punktā noteikto. 

3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2021.gada 1.jūnijā. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 10 (desmit) gadi. 
6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.211. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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23. § 

Par daļu no apbūvēta zemes gabala Rīgas iela 4A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līgumu  slēgšanu 

 

2021.gada 26.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/516) par apbūvēta zemes gabala Rīgas iela 4A, Svētciemā, zemes vienības kadastra 

apz. 6672 007 0342  2/15 daļu apmērā iznomāšanu.  

Saskaņā ar [..] iesniegumā norādīto informāciju, personas lietošanā atrodas 2 (divas telpu 

grupas). 

2021.gada 28.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/531) un 2021.gada 30.aprīļa iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/540) par apbūvēta zemes 

gabala Rīgas iela 4A, Svētciemā, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0342  1/15 daļu apmērā 

iznomāšanu. 

Saskaņā ar [..] iesniegumā norādīto informāciju, personas lietošanā atrodas 1 (viena) telpu 

grupa, ēkas kadastra apz. 6672 007 0342 001. 

Zemes gabals Rīgas iela 4A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0342 noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2011.gada 16.februāra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 101. 

Zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodas garāžas ēka ar kadastra apz. 6672 007 0342 001, kas 

nepieder pašvaldībai. 

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

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

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

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija 

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

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no apbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 4A Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0342 2/15 domājamo daļu 

apmērā (234 kv.m platībā),  saskaņā ar pielikumu. 

2. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no apbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 4A Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0342 1/15 domājamās daļas 

apmērā (117 kv.m platībā),  saskaņā ar pielikumu. 

3. Noteikt 1.un 2. punktā minēto zemes gabalu nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala 

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

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

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 12 gadi. 

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

nodoklis. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.212. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.60 “Par zemes 

gabalu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu” 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.60 “Par zemes 

gabalu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu”. 
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Ņemot vērā to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6672 004 0329 un 6672 004 

0330 atrodas Vecsalacā, Salacgrīvas pagasta teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas 

un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. 2021.gada 17.februāra lēmuma Nr. 60  lemjošās daļas 1.punktā vārdus un skaitli “kadastra apz. 

6660 004 0330” aizstāt ar vārdiem un skaitli “kadastra apz. 6672 004 0330”. 

 

2. Veikt attiecīgos grozījumus 2021.gada 3.martā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 8.2.1/11. 

 

Lēmums Nr.213.  

 

 

25. § 

Par grozījumiem 2020.gada 11.marta līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu  

un 2020.gada 16.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO BALTIC” 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, K.Močāns, J.Cīrulis, A.Alsberga) 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 28.aprīlī saņēmusi AS “CRYO BALTIC” valdes 

priekšsēdētāja Dmitrija Artjušina iesniegumu (reģ. Nr. 3.16.2/524) par 2020.gada 11.marta noslēgtā  

līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu Tērces ielā 4 un Viļņu ielā 18, Salacgrīvā un 

2020.gada 16.martā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 Viļņu ielā, Salacgrīvā par Apbūves 

tiesību un nomas tiesību līguma izpildes nosacījumu termiņu pagarināšanu. 

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

2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Izdarīt grozījumus 2020.gada 11.marta noslēgtā līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību 

piešķiršanu un līguma punktus 3.4.1; 3.4.2 un 3.4.3 izteikt jaunā redakcijā: 

3.4.1. ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē 

būvniecības ieceres iesniegumu; 

3.4.2. ne vēlāk kā līdz 2022.gada 25.aprīlim izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un 

saņemt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

3.4.3. ne vēlāk kā līdz 2022.gada 30.novembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā visas Līgumā 

paredzētās ēkas (būves). 

2. Izdarīt grozījumus 2020.gada16.marta noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 ar AS 

“CRYO BALTIC” un līguma punktus 5.1.11.1; 5.1.11.2; un 5.1.11.3 izteikt jaunā redakcijā: 

5.1.11.1.  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim iesniegt Salacgrīvas novada 

būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu; 

5.1.11.2.  ne vēlāk kā līdz 2022.gada 25.aprīlim izstrādāt būvprojektu minimālā 

sastāvā un saņemt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu 

veikšanai; 

5.1.11.3.  ne vēlāk kā līdz 2022.gada 30.novembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā visas 

Līgumā paredzētās ēkas (būves). 

3. Veikt attiecīgos grozījumus 2020.gada 11.marta līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību 

piešķiršanu un 2020.gada 16.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO 

BALTIC. 
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Lēmums Nr.214. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

26. § 

Par 2016.gada 31.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu 

 

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

novada domē ar reģ. Nr.3.16.1/211) par 2016.gada 31.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-

2.1/33 pagarināšanu zemes vienības daļai Liepupes pagastā Sienāži, kadastra apz. 6660 008 0085 

(0,9934 ha platībā). 

Pašvaldība veikusi noslēgtā zemes nomas līguma izvērtējumu un konstatējusi, ka personai nav 

nomas maksas parādu, tā iznomāto zemes gabalu izmanto līgumā noteiktajam mērķim -  

lauksaimniecībai. Noslēgtā zemes nomas līguma termiņš ir spēkā līdz 2021.gada 31.jūlijam. 

Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6. 
1 panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 

30 gadiem. 
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” Noslēguma jautājumu 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri 

noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas 

personas zemes nomu, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, 

un iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto 

kārtību. Iepriekš minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības 

apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu 

var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņu. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, 

nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas 

kārtību, t.i., ka, pagarinot nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši 

sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam 

pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu. 

2021.gada 5. maijā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/46) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes vienības daļai Liepupes pagastā 

Sienāži, kadastra apz. 6660 008 0085 (0,9934 ha platībā) – EUR 54,00. 

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 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumus, 

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

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

Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 2016.gada 31.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/33  ar  [..], personas kods 

[..],  nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes vienības daļai Sienāži, kadastra apz. 6660 008 0085 (0,9934 ha 

platībā) – EUR 54,00; 

1.2. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un pievienotās 

vērtības nodokli. 

2. Pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu 5 (pieci) gadi, tas ir līdz 2026.gada 31.jūlijam. 

3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja 

atlīdzības summu, kas ir EUR 60,50 (sešdesmit  euro 50 centi) par  zemes vienību. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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4. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.215. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par atļauju SIA “Circle K Latvia” slēgt apakšnomas līgumu Viļņu ielā 4, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 7. aprīlī saņemts SIA “Circle K Latvia”, pilnvarotās 

personas Renāra Bulgakova iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-16.2/418) ar lūgumu pašvaldībai piekrist 

apakšnomas līguma slēgšanai ar SIA “DPD” un/vai VAS Latvijas pasts par pakomātu izvietošanu 

degvielas uzpildes stacijā Salacgrīvā, Viļņu ielā 4 uz termiņu, kas nepārsniegtu esošā Zemes nomas 

līguma termiņu. 

2005. gada 28. februārī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LATVIJA STATOIL" 

(nosaukums mainīts uz SIA “Circle K Latvia”) un  Salacgrīvas novada pašvaldību tika noslēgts 

Zemes nomas līgums par zemes gabala Salacgrīvā, Viļņu ielā 4 iznomāšanu (ar 2014.gada 13.novembra 

vienošanos Nr. 8-2.1/148). 

Zemes nomas līguma punkts 3.2.7 nosaka, ka “Nomnieks nedrīkst slēgt iznomātā Zemes 

gabala apakšnomas līgumus un nodot zemes gabala lietošanas tiesības citām personām”. 

SIA “Circle K Latvia” ir vienojies ar SIA “DPD Latvija” un VAS Latvijas pasts par 

pakomātu izvietošanu degvielas uzpildes stacijās, slēdzot apakšnomas līgumus. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu,  Civillikuma 2115.pantu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 

2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izteikt 2005. gada 28. februāra Zemes nomas līguma 3.2.7.punktu šādā redakcijā: 

“3.2.7. Nomnieks drīkst slēgt iznomātā Zemes gabala apakšnomas līgumus un nodot zemes 

gabala lietošanas tiesības citām personām, ja ir saņemta Iznomātāja rakstveida piekrišana.”  

2. Atļaut SIA “Circle K Latvia” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA “DPD Latvija” un/vai VAS 

Latvijas pasts par pakomātu izvietošanu degvielas uzpildes stacijā Viļņu ielā 4, Salacgrīvā,  

slēdzot apakšnomas līgumu, ievērojot nosacījumu, ka apakšnomas līgumu termiņš nedrīkst 

pārsniegt Zemes nomas līguma termiņu. 

3. Veikt attiecīgos grozījumus 2005.gada 28. februāra Zemes nomas līgumā. 

 

 

Lēmums Nr.216. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

28. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļges 1” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aļges 1” (Reģ.Nr. 

44103083651, juridiskā adrese: Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) 

valdes priekšsēdētāja Jāņa Krūmiņa 2021.gada 20.aprīļa iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada 

domē 2021.gada 20.aprīlī, reģ.Nr.3.16.2/486) ar lūgumu pagarināt rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz piecpadsmit gadiem.  
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SIA “Aļges 1” ar Salacgrīvas novada domi 2014.gada 2.janvārī noslēgtais Rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgums Nr.8-2.2/16 (Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un 

informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2020/217) Rīgas jūras līcī ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim 

Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām,  

Zemkopības ministrija ar 2020.gada 21.oktobra Lēmumu Nr. 4.1-13/9/2020 izsniegusi SIA “Aļges 

1” speciālo atļauju (licenci) Nr. ZK000599 komercdarbībai zvejniecībā  Baltijas jūrā un Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos no 2020.gada 26.novembra līdz 2025.gada 25.novembrim. 

Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punktu, 

27.punktu, un ņemot vērā 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu 

komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lauzt ar 2021.gada 31.maiju  SIA “Aļges 1” ar Salacgrīvas novada domi 2014.gada 2.janvāra 

noslēgto Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/16 (Latvijas zivsaimniecības 

integrētā kontroles un informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2020/217) Rīgas jūras līcī. 

2. Iznomāt SIA “Aļges 1” (Reģ.Nr. 44103083651, juridiskā adrese: Pērnavas iela 52-3, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai 

zvejniecībā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz laiku no 2021.gada 1.jūnija līdz 2035.gada 

31.decembrim. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.217. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu individuālajam komersantam “Lielurga” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta “Lielurga” (Reģ.Nr. 

44102036823, juridiskā adrese: Rīgas iela 6 - 2, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads, LV-4033) īpašnieka Kaspara Keiseļa iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 

2021.gada 27.aprīlī, reģ.Nr.3.16.2/517) ar lūgumu pagarināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz piecpadsmit gadiem.  

IK “Lielurga” ar Salacgrīvas novada domi 2015.gada 30.novembrī noslēgts Rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgums Nr.8-2.2/133 (Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un 

informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2020/234) Rīgas jūras līcī ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim 

Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām,  

Zemkopības ministrija ar Lēmumu Nr. 4.1-13/5/2020 izsniegusi IK “Lielurga” speciālo atļauju 

(licenci) Nr. ZK000375 komercdarbībai zvejniecībā  Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos no 2020.gada 5.jūnija līdz 2025.gada 4.jūnijam. 

Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punktu, 
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27.punktu, un ņemot vērā 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, 

Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lauzt ar 2021.gada 31.maiju  IK “Lielurga” ar Salacgrīvas novada domi 2015.gada 

30.novembrī noslēgto Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/133 (Latvijas 

zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2020/234) Rīgas jūras 

līcī. 

2. Iznomāt IK “Lielurga” (Reģ.Nr. 44102036823, juridiskā adrese: Rīgas iela 6 - 2, Svētciems, 

Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033) rūpnieciskās zvejas tiesības 

komercdarbībai zvejniecībā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz laiku no 2021.gada 1.jūnija 

līdz 2035.gada 31.decembrim 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

 

Lēmums Nr.218. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra lēmumā Nr.75  

“Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas 

Kauliņas 2021.gada 20. aprīļa  ierosinājumu, noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu 

Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, saskaņā ar 2021.gada 10. maija Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 13. maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

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

 

Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. februāra lēmumā Nr.75 “Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.3; 39. §), papildinot 

lēmuma 1.punktu ar šādiem apakšpunktiem 1.23.,1.24. un 1.25.: 

 

“1.23. Keramikas krūze ar attēlu – 4,05 EUR 

  1.24. Saulesbrilles ar uzrakstu Salacgrīva – 3,84 EUR 

  1.25. Auduma somas ar Ainažu attēlu – 4,01 EUR”. 

 

 

Lēmums Nr.219. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 3 lp. pievienoti protokolam. 
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31. § 

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

noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina  un sadales 

kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35. 

punktiem, saskaņā ar 2021.gada 10.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas 

novada domes 2020.gada 17.jūlija lēmumu Nr.252 apstiprinātajos noteikumos „Valsts budžeta 

mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina  un sadales kārtība Salacgrīvas novada 

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

 

       1. Izteikt noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Pašvaldības budžeta līdzekļi pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai (darbā ar 

bērniem no 1 gada 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam ieskaitot) tiek aprēķināti: 

1) nosakot, ka vienā pirmsskolas grupā bērnu skaits ir līdz 20 bērniem un 2 pedagogu 

slodzēm uz vienu izglītojamo grupu, kā arī ņemot vērā izglītības iestādes darba laiku;  

2) ja bērnu skaits grupā pārsniedz noteikto, tad iestādes vadītājs, izvērtējot kopējo situāciju 

iestādē un nepieciešamību, veido jaukta vecuma grupu (līdz 15 bērniem) ar 2 pedagogu 

slodzēm uz vienu izglītojamo grupu, kā arī ņemot vērā izglītības iestādes darba laiku;  

3) ja uz 1.septembri vajadzības pēc jauktā vecuma grupas nav, bet mācību gada laikā tāda 

rodas, tad vadītājs vēršas ar iesniegumu pie dibinātāja ar lūgumu par papildus 

pedagoģiskā slodzes nepieciešamību.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.  

 

Lēmums Nr.220.  

 

 

32. § 

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

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

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

 

Pamatojoties uz Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores Ievas Skujas 2021.gada 

30.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. 3.18/155),saskaņā ar 2021.gada 10.maija Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

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

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

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 2.1.3.2., 3.1.6.2. 

un 3.1.7.2. punktiem  sekojošā redakcijā: 
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“2.1.3.2. Uz noteiktu laika periodu līdz 31.08.2021. piemērot vecāku maksu ēdināšanas 

pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem 

bērniem EUR 2.00 dienā  

3.1.6.2 Uz noteiktu laika periodu līdz 31.08.2021.  piemērot  domes dotāciju ēdināšanas 

pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un 

mazāk: brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 5.85 dienā  

3.1.7.2 Uz noteiktu laika periodu līdz 31.08.2021.  piemērot  domes dotāciju ēdināšanas 

pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un 

mazāk: brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 6.93 dienā “ 

2. Lēmuma 2.1.3.2.punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.6.2 vai 3.1.7.2 . punktā apstiprinātās 

domes dotācija maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par 

bērna izglītības iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī līdz 31.08.2021. neattaisnotu iemeslu 

dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu tiek piemērota 

lēmuma 2.1.3. punktā noteiktā vecāku maksa un 3.1.6. vai 3.1.7. punktā noteiktā domes 

dotācija par bērnu ēdināšanu, pie bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk. 

 

Lēmums Nr.221. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Gājēju un velosipēdu celiņa 

izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai 

brauktuvei ” īstenošanai 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju 

projektu ““Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz 

esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei ”. Projekta mērķis – izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu 

gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei, uzlabojot 

satiksmes dalībnieku drošību un veicinot mikromobilitātes attīstību. Projekta kopējās izmaksas 

80’000 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks – 2021./2022.gads (120 dienas pēc atzīmes 

saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi). 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam investīciju 

plāna 2020.-2021.gadam 96. punktu, saskaņā ar 2021.gada 12.maija Attīstības komitejas un 2021. 

gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no 

Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei ”, ņemt Valsts kases 

aizņēmumu 68’000 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši  euro) ar izņemšanu vidējā termiņā, 

2021.gadā un 2022.gadā. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar Valsts kases 

noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. 

Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

3. Noteikt Finanšu nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.  

 

Lēmums Nr.222.  
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34. § 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

 

Ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra lēmumu Nr. 369 (protokols Nr. 12; 

4§) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi), precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 376 

(protokols Nr. 14; 2§), grozījumi izdarīti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 17. februāra 

sēdes lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 3; 1§). 

Saistošajos noteikumos ir noteikta līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība, 

līdzfinansējuma apmērs, pieteikšanās kārtība līdzfinansējuma saņemšanai, saņemto pieteikumu 

izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība, līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība.  

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.punktu, pieslēguma būvniecības kopējās izmaksās tiek 

ietverti izdevumi  par būvdarbiem, ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no 

pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 4000,00 EUR par viena 

nekustamā īpašuma pieslēgumu, 5.1 punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1. - 6.11. 

apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 15. punktu ar 2020. gada 30. oktobra Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora rīkojumu Nr. 3.49/42 tika izveidota pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisija (turpmāk – komisija). 

Komisija pārbaudīja iesniegto pieteikumu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām. 

2021. gada 30. aprīļa komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 6 ir norādīts, ka 

pieteikumus iesniegušas 3 personas: 

1. [..], personas kods [..], deklarētā adrese: [..], iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos 

dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 

3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un [..] ir persona ar invaliditāti. [..] pieteikums atbilst 

visām Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām; 

2. [..], personas kods [..], deklarētā adrese: [..], iesniedzis visus Saistošajos noteikumos prasītos 

dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 

3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un [..] ir 2 nepilngadīgi bērni un vismaz 1 bērna 

deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā. [..] pieteikums atbilst 

visām Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām; 

3. [..], personas kods [..], deklarētā adrese: [..], iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos 

dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 

3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un viņa ir pensionāre. [..] pieder ½ domājamās daļas 

no dzīvojamās mājas. [..] pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17. punkta 

apakšpunktu prasībām. 

 

Saistošo noteikumu 20. punktā ir noteikts, ka dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 17. punkta apakšpunktu prasībām atbilstoši 

budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam, un pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 

līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai 18. punkta apakšpunktu 

prasībai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, 2021. gada 12. maija 

Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 

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

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

Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra saistošo noteikumu 

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

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 20.1. apakšpunktu, piešķirt 

līdzfinansējumu inženierkomunikāciju izbūvei dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai: 

1.1.  [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..], kanalizācijas sistēmas izbūvei no 

centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas 

pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..], kadastra Nr.[..] – 100 % apmērā no 

pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 euro, piešķiramā 

līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem un ņemot 

vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs atbilst 

Saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktā norādītajam kritērijam); 

1.2.  [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..], kanalizācijas sistēmas izbūvei no 

centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas 

pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..], kadastra Nr.[..] – 100 % apmērā no 

pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 euro, piešķiramā 

līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem un ņemot 

vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs atbilst 

Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā noteikajam kritērijam); 

1.3.  [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta: [..], kanalizācijas sistēmas izbūvei no 

centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas 

pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..], kadastra Nr.[..] – 100% apmērā no 

pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 euro, piešķiramā 

līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem un ņemot 

vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs atbilst 

Saistošo noteikumu 6.11. apakšpunktā noteiktajam kritērijam) un līdzfinansējumu 

piešķirt aprēķinot proporcionāli domājamo daļu skaitam (½ domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas). 

2. Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu 

apstiprināšanas, slēdzot līgumu ar būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi. 

3. Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru 

ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība.  

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo 

daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas. 

 

Lēmums Nr.223. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisijas 2021.gada 

30.aprīļa pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokols Nr.6 uz 1 lp. un iesniegumi uz 17 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

35. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumā Nr.28 

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas Uzraudzības padomes 

priekšsēdētājas Inetas Zariņas 2021.gada 12. maija iesniegumu (reģ.Nr.3.12/748) ar pievienoto 

Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas uzraudzības padomes sēdes protokolu Nr.3 no 2021.gada 

12.maija, ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 

piemaksām par papildus slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei COVID 



32 

 

19 pandēmijas laikā skolas administrācijai 3.5 likmju apmērā, par kopējo summu EUR 1’050, 

atbilstoši skolēnu skaita proporcijai Limbažu novada pašvaldībai EUR 621.85, Salacgrīvas novada 

domei - EUR 428.15 apmērā, saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, 

2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.28 “Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” ar 8. punktu šādā redakcijā: 

“8. Piešķirt pašvaldības finansējumu, skolēnu skaita proporcijai, 428.15 euro (četri simti 

divdesmit astoņi euro, 15 euro centi), lai nodrošinātu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

administrācijai piemaksu par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura 

apguvei COVID 19 pandēmijas laikā.” 

 

Lēmums Nr.224. Iesnieguma kopija uz 6 lp. pievienota protokolam. 

 

 

36. § 

Par gaisa kondicioniera iegādi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  

Salacgrīvas brigādes telpām 

 

Pamatojoties uz 2021.gada 10.maija (reģ. Nr.3.16.2/559) Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta Salacgrīvas brigādes darbinieku iesniegumu par to, ka Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta Salacgrīvas brigādei nepieciešams atbalsts iegādājoties mobilo 

gaisa kondicionieri, jo vasaras sezonā no maija līdz septembra mēnesim telpās ir paaugstināta 

temperatūra, pat līdz +350 C, un sakarā ar Covid – 19 pandēmiju darbiniekiem jālieto īpaši 

aizsargtērpi, kurus šādā temperatūrā ir sarežģīti uzvilkt un novilkt, Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta Salacgrīvas brigāde ar lūgumu iegādāties gaisa kondicionieri ir vērsusies 

Vidzemes reģionālajā centrā, kur tas līdzekļu trūkuma dēļ noraidīts. Izprotot mediķu lūgumu un lai 

uzlabotu mediķu darba apstākļus, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, saskaņā ar 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

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

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

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

 

1. Iegādāties mobilo gaisa kodicionieri  EUR 550 vērtībā un novietot Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta Salacgrīvas brigādes nomātajās telpās Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā. 

2. Noteikt par atbildīgo par lēmuma izpildi Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Andri 

Zundi 

 

Lēmums Nr.225. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

37. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” iniciatīvai –  

Kuivižu identitātes zīmes uzturēšana un apkārtnes sakopšana 

 

Izskatījusi biedrības „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” (reģ. Nr.40008231265) valdes locekļa 

Ginta Šīmaņa 2021.gada 5.maija iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/561) ar izteiktu iniciatīvu uzņemties 

pienākumus tēlnieka Girta Burvja izveidotās un 2002.gadā uzstādītās Kuivižu identitātes zīmes, 

kura uzstādīta par Kuivižu iedzīvotāju ziedojumiem,  uzturēšanai un apkārtnes sakopšanai periodā 

no 1. jūnija, līdz 31.decembrim. Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12.pantu, 2021.gada 10.maija 
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Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas 

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

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

Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” izteikto iniciatīvu - Kuivižu identitātes 

zīmes uzturēšana un apkārtnes sakopšana, periodā no 1.jūnija, līdz 31.decembrim, ar 1’060 

euro (viens tūkstotis sešdesmit euro). 

2. Biedrībai „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.226. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta „Liepupes evaņģēliski luteriskās 

baznīcas ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana” līdzfinansēšanu 

 

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

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumiem, projektam „Liepupes evaņģēliski 

luteriskās baznīcas ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana” nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 10’000 EUR (desmit 

tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100’000 EUR (simts tūkstoši eiro).   

Izskatījusi Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes (reģ.Nr.90000247394) Liepupes  evaņģēliski 

luteriskās draudzes priekšnieka Agņa Alkšņa 2021.gada 22.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/499), 

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.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2021.gada 12.maija 

Attīstības komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

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

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

 

Projekta „Liepupes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens 

noteksistēmas atjaunošana” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām, t.i. 10’000 EUR (desmit tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.227. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

 

39. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmuma Nr.510  

"Par finansiālu atbalstu biedrības "Salacgrīvas ūdens sporta - atpūtas biedrība" rīkoto 

sacensību "Amber race swim run" organizēšanai" atcelšanu 

 

Izskatījusi biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” valdes priekšsēdētāja 

Kaspara Močāna 2021.gada 13.maija iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/575) par to, ka saistībā ar Covid-

19 ierobežojumiem valstī plānotās sacensības "Amber race swim run" šogad nenotiks. Iesniegumā 

izteikts lūgums lauzt noslēgto līgumu par sacensību organizēšanu un finansējuma piešķiršanu. 
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Saskaņā ar 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), 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. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.510 

"Par finansiālu atbalstu biedrības "Salacgrīvas ūdens sporta - atpūtas biedrība" rīkoto sacensību 

"Amber race swim run" organizēšanai". 

2. Lauzt 2021.gada 5.janvāra līgumu Nr.3.25.3/34 par finansējuma  izlietojuma atskaites 

iesniegšanu ar biedrību “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” (reģ.Nr. 40008209298). 

 

Lēmums Nr.228. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

40. § 

Par nepiedalīšanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

(debates piedalās A.Alsberga, E.Keisele, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Salacgrīvas 

vidusskolas interešu izglītības pedagoga veikto vecāku aptauju, saskaņā ar 2021.gada 10.maija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 13.maija Finanšu komitejas 

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

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

Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Ņemot vērā Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

Salacgrīvas novada  vispārizglītojošo skolu  audzēkņi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos nepiedalīsies. 

 

Lēmums Nr.229.  

 

 

41.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

41.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Kristapa Močāna 

2021.gada 13.maija iesniegumu un saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 apstiprinātā 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.8. punktu, kā arī ņemot 

vērā saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

1.pielikuma „Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji” nosacījumiem 

veikto amatpersonas darba izpildes izvērtējumu,  atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam ikgadējo 

atvaļinājumu no 2021.gada 20.maija līdz 2.jūnijam – divas kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam 

atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā minēto 

atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).  

 

Lēmums Nr.230. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41.2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos Evijas Keiseles 2021.gada 14.maija iesniegumu, saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātā Salacgrīvas novada domes darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikuma 4.8. punktu, kā arī ņemot vērā veikto amatpersonas darba izpildes 

izvērtējumu atbilstoši Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

1.pielikuma „Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji” nosacījumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, 

Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos 

Evijai Keiselei ikgadējo atvaļinājumu no 2021.gada 15.jūnija līdz 30.jūnijam (ieskaitot) – divas 

kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evijai 

Keiselei atvaļinājuma pabalstu 45 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā minēto 

atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu). 

 

Lēmums Nr.231. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41.3. § 

Par zemes gabala piekritību Salacgrīvas novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda 

 

Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā 

minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un 

ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala 

piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā 

teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes 

fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās: 

1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 
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2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību  

izvērtēšanai; 

3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves 

zemju saraksts; 

4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai 

piederību valstij vai pašvaldībai. 

Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un 

izpildījušies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums” 

17.panta sesto  daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta trešo 

daļu, likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 111 punktu, atklāti 

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

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

Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,0398 ha platībā ar kadastra Nr. 

6615 004 0218 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 004 0218 par Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piekritīgu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 004 0218 nosaukumu “Tīruma iela 12”, 

saskaņā ar pielikumu. 

3. Atzīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0218 par starpgabalu. 

 

Lēmums Nr.232. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2021.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 

21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 

21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu” 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.233. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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43. § 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 1.§) 

[..] 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu pagarināt termiņu 

lēmuma par administratīvā akta izdošanu pieņemšanai [..] 2021.gada 31.marta iesnieguma 

“Iesniegums par 01/03/2021 Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas 

komisijas “Lēmuma par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (protokols Nr.2, paragrāfs Nr.1) 

apstrīdēšanu pilnā tā apjomā” izskatīšanai pēc būtības, līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes 

sēdei 2021.gada 16.jūnijam, nosūtot lēmumu [..], zināšanai lēmumu nosūtot [..]. 

  

[..] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

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

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

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

 

1. Pagarināt termiņu lēmuma par administratīvā akta izdošanu pieņemšanai [..] 2021.gada 

31.marta iesnieguma “Iesniegums par 01/03/2021 Salacgrīvas novada domes Deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas “Lēmuma par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

(protokols Nr. 2, paragrāfs Nr.1) apstrīdēšanu pilnā tā apjomā” izskatīšanai pēc būtības, līdz 

nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2021.gada 16.jūnijam. 

2. Nosūtīt lēmumu [..], zināšanai lēmumu nosūtīt [..]. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 

sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.) 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo 

daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.234. Administratīvais akts uz 4 lp. un ģenerālpilnvaras kopija uz 4 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

44.§ 

Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 

2021.gada 1.marta lēmumu (Protokols Nr.2; 2.§) 

[..] 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina lemt līdzīgi kā par iepriekšējo sēdes darba kārtības 

jautājumu un aicina deputātus balsot par priekšlikumu pagarināt termiņu lēmuma par administratīvā 

akta izdošanu pieņemšanai [..] 2021.gada 31.marta iesnieguma “Iesniegums par 01/03/2021 

Salacgrīvas novada domes Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas “Lēmuma par [..] 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (protokols Nr.2, paragrāfs Nr.2) apstrīdēšanu pilnā tā 

apjomā” izskatīšanai pēc būtības, līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2021.gada 

16.jūnijam, nosūtot lēmumu [..], zināšanai lēmumu nosūtot [..] un [..]. 

 

[..] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 
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Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga), 

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

1. Pagarināt termiņu lēmuma par administratīvā akta izdošanu pieņemšanai [..] 2021.gada 

31.marta iesnieguma “Iesniegums par 01/03/2021 Salacgrīvas novada domes Deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas “Lēmuma par [..] deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

(protokols Nr. 2, paragrāfs Nr.2) apstrīdēšanu pilnā tā apjomā” izskatīšanai pēc būtības, līdz 

nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2021.gada 16.jūnijam. 

2. Nosūtīt lēmumu [..], zināšanai lēmumu nosūtīt [..] un [..]. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā 

ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.) 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.235. Administratīvais akts uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1. Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes informatīvs ziņojums par 

pilotprojekta “Jauniešu ideju projekti” ieviešanu Salacgrīvas novadā 

Ziņo Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ance Kalniņa 

(prezentācija uz 10 lp. pievienota protokolam). 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (21.05.2021.) 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (21.05.2021.) 

https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums

