
 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.13 

 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā      2018.gada 19.decembrī

  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 17.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.395 „Par 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu pieņemšanas 

deleģējumu” 

5. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam un vides pārskata 

redakcijas nodošanu pilnveidošanai 

6. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi  

7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.2/2010 termiņa pagarināšanu 

8. Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2”  nosacītās cenas 

apstiprināšanu, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

10. Par neapbūvēta zemes gabala „Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

12. Par zemes gabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabalu 

13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.160 “Par 

apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 

14. Par zemes iznomāšanu un  nomas līgumu slēgšanu “Liellapes”, Liepupes pagastā  

15. Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Liedaga ielā 5A un Laipu ielā 1, 

Tūjā, Liepupes pagastā  

16. Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11, Mehanizācijas ielā 

11 un Muižas ielā 20, Liepupē, Liepupes pagastā 

17. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā 

18. Par zemes  iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Rīgas ielā 7,  Tūjā, Liepupes pagastā  

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Valdemāra ielā 82A, Ainažos 

20. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Jaundruvnieki”, Salacgrīvas pagastā  

21. Par grozījumiem 2002.gada 1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā “Pūķi”, Ainažu 

pagastā 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Safronovkas ogas” 

24. Par zvejas rīku limitu sadali 2019.gadam 

25. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

26. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.216 “Par 

Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” 

28. Par izmaiņām Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijā  

29. Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata  

30. Par noteikumu “Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

31. Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas novada pašvaldības valsts amatpersona ziņo par 

savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos 

interešu konfliktā un kārtība kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 

savus amata pienākumus nodod izpildei citai valsts amatpersonai” apstiprināšanu 

32. Par kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un  koruptīvām darbībām 

Salacgrīvas novada pašvaldībā, apstiprināšanu 

33. Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei   

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” 

35. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

36. Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458 “Par 

noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu” 

38. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto 

sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

39. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas kauss burāšanā” organizēšanai 

40. Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas 

audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada 5.-

26.aprīlim 

41. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

42. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

44. Par finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” 

45. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

46. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” 

47. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

48. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss – 2019”  

49. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

50. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

52. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

53. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 
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54. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam 

55. Par saistošo noteikumu Nr. B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

56. Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un 

speciālo budžetu” apstiprināšanu 

57. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

58. Papildus darba kārtības jautājumi: 

58.1.Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata  

58.2.Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas atbrīvošanu no amata un vadītāja  

        pienākumu izpildītāja iecelšanu 

Informācija 

1.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 

iesniegumu 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs, Evija Keisele 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

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

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

domes informācijas nodaļas vadītāja, Imants Klīdzējs – Salacgrīvas Mākslas skolas direktors, Guna 

Paegle – Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Marija Paula Pēce – 

Salacgrīvas novada domes juriskonsulte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas 

plānotāja 

 

Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Sanita Šlekone (darba pienākumi), Marita 

Kreituse (darba pienākumi), Ilona Balode (darba nespēja), Aija Kirhenšteine (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.58.3 

“Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes 

posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” apstiprināšanu”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, 

papildinot to ar papildus darba kārtības jautājumu Nr.58.3 “Par saistošo noteikumu Nr.18 

“Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 

“Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” apstiprināšanu”. Deputātiem atklāti balsojot: 

PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 
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1. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

apstiprināšanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 17.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.395 „Par 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu pieņemšanas 

deleģējumu” 

5. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam un vides pārskata 

redakcijas nodošanu pilnveidošanai 

6. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi  

7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.2/2010 termiņa pagarināšanu 

8. Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2”  nosacītās cenas 

apstiprināšanu, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

10. Par neapbūvēta zemes gabala „Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

12. Par zemes gabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabalu 

13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.160 “Par 

apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 

14. Par zemes iznomāšanu un  nomas līgumu slēgšanu “Liellapes”, Liepupes pagastā  

15. Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Liedaga ielā 5A un Laipu ielā 1, 

Tūjā, Liepupes pagastā  

16. Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11, Mehanizācijas ielā 

11 un Muižas ielā 20, Liepupē, Liepupes pagastā 

17. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā 

18. Par zemes  iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Rīgas ielā 7,  Tūjā, Liepupes pagastā  

19. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Valdemāra ielā 82A, Ainažos 

20. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Jaundruvnieki”, Salacgrīvas pagastā  

21. Par grozījumiem 2002.gada 1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā “Pūķi”, Ainažu 

pagastā 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Safronovkas ogas” 

24. Par zvejas rīku limitu sadali 2019.gadam 

25. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

26. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.216 “Par 

Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” 

28. Par izmaiņām Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijā  

29. Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata  
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30. Par noteikumu “Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

31. Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas novada pašvaldības valsts amatpersona ziņo par 

savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos 

interešu konfliktā un kārtība kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 

savus amata pienākumus nodod izpildei citai valsts amatpersonai” apstiprināšanu 

32. Par kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un  koruptīvām darbībām 

Salacgrīvas novada pašvaldībā, apstiprināšanu 

33. Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei   

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” 

35. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

36. Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458 “Par 

noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu” 

38. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto 

sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

39. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas kauss burāšanā” organizēšanai 

40. Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas 

audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada 5.-

26.aprīlim 

41. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

42. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

44. Par finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” 

45. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

46. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” 

47. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

48. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss – 2019”  

49. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

50. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

52. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

53. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

54. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam 

55. Par saistošo noteikumu Nr. B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

56. Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un 

speciālo budžetu” apstiprināšanu 

57. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

58. Papildus darba kārtības jautājumi: 

58.1.Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata  

58.2.Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas atbrīvošanu no amata un vadītāja  

pienākumu izpildītāja iecelšanu 

58.3.Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un 
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vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS 

„SALACA I”)”” apstiprināšanu 

Informācija: 

1.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 

iesniegumu 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram I.Klīdzējam. 

I.Klīdzējs demonstrē Salacgrīvas Mākslas skolas audzēkņu veidoto animācijas filmu. 

 

 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. 

panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma un 22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. 

gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu, un pamatojoties uz 

2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 

deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

Salacgrīvas novada pašvaldībā”. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.384. Pielikums uz 3 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, pamatojoties uz 2018.gada 12.decembra Attīstības 

komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.385. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 17.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi" 31.punktu , ņemot vērā 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018. gada 

17.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.386. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.395 „Par 

Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un  

lēmumu pieņemšanas deleģējumu” 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, likuma „Par 

pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 1.panta vienpadsmitās daļas a) punktu un ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas 

priekšlikumus, 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Deleģēt nekustamā īpašuma nodaļai pieņemt lēmumus par zemes gabalu Salacgrīvas novadā 

atzīšanu par starpgabaliem,  saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

1.panta vienpadsmitās daļas a) punktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai 

personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura 

konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai nosacījumiem. 

2. Izdarīt grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu                            

Nr.395 „Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma institūcijas izveidi un lēmumu 

pieņemšanas deleģējumu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma 

nodaļas nolikumā un papildināt nolikumu ar 13.1 punktu šādā redakcijā: 

„13.1. Pieņemt lēmumus par zemes gabalu Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabaliem 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.” 

 

Lēmums Nr.387.  
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5. § 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam un  

vides pārskata redakcijas nodošanu pilnveidošanai 

(ziņo V.Krūze, debatēs piedalās D.Melnalksnis, D.Straubergs. J.Cīrulis, A.Jankovska) 

V.Krūze informē, ka teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumā veikts labojums, norādot 

korektu publiskās apspriešanas norises laiku, tas ir no 2018.gada 28.maija līdz 2018.gada 7.jūlijam. 

Domes lēmum pievienojams 2018.gada 19.decembrī iesniegtais ziņojums. 

 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§) 

(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums). 

Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Par Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma 2018-2029.gadam”. 

Salacgrīvas novada dome 2017.gada 18.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.346 “Par 

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

Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.14; 4.§), ar kuru ir 

nolemts par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli.            

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi 10.07.2018. un 24.08.2018. sanāksmju pēc publiskās 

apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 

2018.-2029.gadam 1.redakcijai un Vides pārskatam protokolus. 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu par 

nepieciešamajām izmaiņām, kas iekļaujamas pilnveidotajā redakcijā. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.0 redakcijas 

publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, institūciju atzinumus un Salacgrīvas novada 

domes izstrādes vadītāja ziņojumu, secina, ka nepieciešams veikt Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma 2018.-2029.gadam 1.0 redakcijas pilnveidošanu. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām”43. pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, un saskaņā ar 

2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 

deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.0 redakciju un 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskata projektu atbilstoši 10.07.2018. un 24.08.2018. sanāksmju 

protokoliem par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju 

atzinumiem un Salacgrīvas novada domes izstrādes vadītāja ziņojumam. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs. 

 

Lēmums Nr.388. 2018.gada 19.decembra Ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 

2018.-2029.gadam 1.redakcijas un tā vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā  ņemšanu vai 

noraidīšanu uz 68  lp. pievienots protokolam. 
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6. § 

Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu 

 ar Alojas novada domi 

 

Salacgrīvas novada būvvalde sniedz būvvaldes pakalpojumus Alojas novada teritorijā kopš 

2014.gada 1.augusta. 2018.gada 28.novembrī Alojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 501, 

protokols Nr.21 41# “Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas 

novada domes Būvvaldei uz laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim” (turpmāk 

– Alojas novada domes lēmums Nr.501). 

 Ņemot vērā Alojas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.501, protokols Nr.21 

41#, ar kuru ir nolemts slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas 

novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes 

uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanas izpildi. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

izpildi uz laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (saskaņā ar pielikumu 

Nr. 1). 

3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas 

funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības 

nodevas par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā 

pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par 

gada beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības 

nodevu atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. 

5. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

6. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektors Andris Zunde.  

 

Lēmums Nr.389. Pielikums uz 3 lp. un Alojas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma 

Nr.501 izraksta kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

7. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.2/2010 termiņa pagarināšanu 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās A.Jankovska) 

 

 Salacgrīvas novada dome, izskatījusi AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, 

2018.gada 30.novembra vēstuli  “Par smilts atradnes “Ķulurga” ieguves atļauju”, kas ir saņemta 

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2018.gada 30.novembrī un reģistrēta ar Nr. 

3-11/1309, konstatē sekojošo.  
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 Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) 2018.gada 5.novembrī ir izsniedzis jaunu pasi un 

derīgo izrakteņu ieguves limitu smilts atradnei „Ķulaurga”, kas atrodas Salacgrīvas novadā, 

nekustamajā īpašumā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

6672 008 0070. Salacgrīvas novada dome atradnei „Ķulaurga” 2010.gada 20.maijā ir izsniegusi 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.2/2010 (turpmāk – Ieguves atļauja), kas ir 

derīga līdz 2019.gada 7.janvārim.  

 VVD izsniegtajā atradnes pasē un ieguves limitā smilts A kategorijas krājumi (ieguves 

limits) norādīti 292,13 tūkst. m3 apjomā, un termiņš, uz kādu piešķirts ieguves limits – līdz 

2043.gada 4. novembrim. 

 Ieguves atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka 2011.gada 6.septembra Ministru 

kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. Šo noteikumu 26.punkts nosaka izsniegšanas kārtību, 

savukārt, 27.punkts nosaka iesniegumam pievienojamos pielikumus. AS „Latvijas valsts meži” 

vēstules pielikumā ir pievienoti nepieciešamie pielikumi, t.sk. -Valmieras RVP izsniegtie tehniskie 

noteikumi (turpmāk – TN) Nr.VA10TN60 atradnei “Ķulaurga”. 2015.gada 27.janvāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus 

paredzētajai darbībai” 24.punkts nosaka, ka tehnisko noteikumu derīguma termiņš atklātai derīgo 

izrakteņu ieguvei ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves limita darbības termiņu. AS „Latvijas valsts 

meži” lūdz veikt grozījumus smilts atradnes „Ķulaurga” ieguves atļaujā un pagarināt tās derīguma 

termiņu. 

 LR likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas 

licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniedz (derīgo izrakteņu ieguvei) uz 

laiku līdz 25 gadiem. Pamatojoties uz augstāk minēto izriet, ka atradnes “Ķulaurga” ieguves 

atļaujas derīguma termiņu var pagarināt līdz 2035.gada 20.maijam. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 27.puntiem, un saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 Pagarināt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 20.maija bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas Nr.2/2010, kas ir izsniegta  AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, 

nekustamajā īpašumā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

6672 008 0070, ar derīgo izrakteņu ieguves limitu 292,13 tūkst. m3 apjomā, termiņu līdz 2035.gada 

20.maijam. 

  

Lēmums Nr.390. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par kustamās mantas – digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2”  nosacītās cenas 

apstiprināšanu, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība 

pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena 

nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. 

Kustamās mantas - digitālā spirometrs “Spirobank II + SPO2”, kas nodots ekspluatācijā 

1999.gada 30.decembrī, atlikusī bilances vērtība ir 0. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu, 
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37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2018.gada 29. novembra Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr. 17, balstoties uz 2018.gada 12.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt digitālo spirometru “Spirobank II + SPO2”, pārdodot to par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2”, nosacīto cenu euro 50,00 

(piecdesmit euro).  

3. Sludinājumu par digitālā spirometra “Spirobank II + SPO2”, pārdošanu par brīvu cenu 

publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada 

ziņas”, nosakot, ka pieteikums par ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi pirkšanu 

iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 10 (desmit) darba dienu 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas mājas vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada 

ziņas”. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki 

pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 

kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par digitālo spirometru 

“Spirobank II + SPO2”pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.392. Pielikums uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 29.novembra sēdes protokola Nr.17 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Pļavrozes”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2018.gada 24.novembrī saņemts [..], personas kods [..] apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 7-14.2/190). 

[..], 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, “Pļavrozes”, 

kadastra Nr. 6660 009 0055 (1,5 ha platībā) nodošanu  atsavināšanai. 

Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – zemes 

gabalam Liepupes pagastā, “Pļavrozes”, kadastra Nr. 6660 009 0055 (1,5 ha platībā) nostiprinātas 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000583970. 

Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0055 

atrodas [..] piederoša būve- dzīvojamā māja ar kadastra apz. 6660 009 0055 001. 

 Ēku (būvju) īpašumtiesības [..] nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr. 100000562179. 

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, 2018.gada 3. decembra Salacgrīvas novada pašvaldības 
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īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.18, balstoties uz 2018.gada 12.decembra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu Liepupes pagastā, “Pļavrozes”, kadastra Nr. 6660 009 0055. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro 2 560,00 (divi tūkstoši 

pieci simti sešdesmit euro). 

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

pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.392. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 3.decembra sēdes protokola Nr.18 kopija uz 1 lp. un  iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

10. § 

Par neapbūvēta zemes gabala „Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

2018.gada 3.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas 

Dārza ielā 23, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā neapbūvēta zemes gabala atsavināšanas ierosinājums, 

kas reģistrēts Salacgrīvas novada domē  ar Nr. 7-14.2/277. 

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

daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniegusi iesniegumu par neapbūvēta zemes gabala, kas atrodas Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas 

pagastā,  „Katrīnas”, zemes vienības kadastra apz.6672 007 0478 nodošanu atsavināšanai. 

Ar 2004.gada 21.aprīļa  Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu [..] piešķirta 

lietošanā zeme 0,9 ha platībā zemes vienības kadastra apz.6672 007 0478 . 

 2009.gada 18.martā ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr. 167 “Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..]”, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

gabalu ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0478. 

 2009.gada 8.maijā ar pašvaldību noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/7 

par zemes  vienības kadastra apz. 6672 007 0478 nomu. 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Salacgrīvas 

pagastā, „Katrīnas”, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0056, zemes vienības kadastra apz.6672 007 

0478 (0,9061 ha platībā) nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000583187. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.puntu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

44.panta septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 

2018.gada 3. decembra Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu 

Nr.18, balstoties uz 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti 

balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemes gabalu 

Salacgrīvas pagastā, „Katrīnas”, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0056, pārdodot par brīvu 

cenu pirmpirkuma tiesīgai personai - [..], personas kods [..], kurai Valsts un pašvaldību 
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īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi 

zemes nomas līgumu. 

2. Apstiprināt zemes gabala Salacgrīvas pagastā, „Katrīnas”, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 

0056, zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0478 (0,9061  ha platībā) nosacīto cenu 

EUR 1960,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro). 

3. Apstiprināt zemes gabala „Katrīnas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanas 

paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.393. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 3.decembra sēdes protokola Nr.18 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo G.Paegle; debatēs piedalās D.Straubergs, K.Borozdina; izsakās A.Zunde) 

D.Straubergs, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas 

G.Paegles un Salacgrīvas novada domes izpilddirektora A.Zunde priekšlikumus, ierosina atsavināt 

pašvaldības nekustamo īpašumu “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.  

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta I variantu “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”,  Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”. 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”,  Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Liepupes pagastā “Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 012 0131 (3,47 ha platībā) uz Salacgrīvas 

novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000526630. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, 

Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Liepupes pagastā 

“Pārslas”, kadastra Nr. 6660 012 0131. 

2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar īpašuma tirgus vērtības 

noteikšanu. 

 

Lēmums Nr.394.  

 

12. § 

Par zemes gabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabalu 

(ziņo G.Paegle; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Zemes gabals Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā ar zemes vienības kadastra 

apz. 6605 003 0076 atzīts par pašvaldībai piekritīgu ar 2009.gada 19.novembra Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr.376. 
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2018.gada 8.novembrī Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēts zemes gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0076 

Baznīcas iela 3C, Ainažos un saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un  apgrūtinājumu 

plānu mērogā: 1:500, zemes gabala kopējā platība ir 0,0855 ha.                                                                    

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitās daļas a) punkts 

nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir 

mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala 

platību un zemes vienībai ar kadastra apz. 6605 003 0076 platība ir 0,0855 ha, mazāka kā 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzētā minimālā apbūves gabala platību. 

Ņemot vērā 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Atzīt zemes gabalu Baznīcas iela 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. 6605 003 

0077, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0076 (0,0855 ha platībā) par starpgabalu. 

2. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, reģistrēt zemes gabalu zemesgrāmatā kā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošu. 

 

Lēmums Nr.395. 

 

 

13. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr.160 “Par apbūves 

tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu Vidzemes ielā 4A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” 

(ziņo J.Cīrulis) 
 

2018.gada 16.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “LARKO”, reģ. 

Nr.50203022131 projekta vadītāja Jāņa Kotlera  iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/821) ar lūgumu izdarīt 

grozījumus  2018.gada 23.maijā noslēgtā līgumā Nr. 8-24/4 par apbūves tiesību piešķiršanu un 

palielināt apbūves tiesību platību līdz 360 kv.m, saskaņā ar pievienoto robežu shēmu Nr.1. 

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

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija lēmumā Nr. 160  

“Par apbūves tiesības piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabala daļu  Vidzemes ielā 4A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Piešķirt apbūves tiesības SIA “Larko” reģistrācijas Nr.50203022131, juridiskā adrese: 

Celmu iela 8-27, Rīga, LV-1079, uz 30 (trīsdesmit) gadiem  pašapkalpošanās automazgātavas un ar 

to saistīto komunikāciju būvniecībai un uzturēšanai uz zemes gabalu Vidzemes ielā 4A, kadastra 

Nr. 6615 003 0147, zemes vienības kadastra apz. 6615 003 0073, 360 kv.m platībā, saskaņā ar 

pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.” 

2.  Noteikt, ka apbūves tiesību maksu apbūves tiesīgais maksā no 2019.gada 1.janvāra. 

3. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2018.gada 23.maija līgumā Nr. 8-24/4 (par apbūves tiesību 

piešķiršanu). 

 

Lēmums Nr.396. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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14. § 

Par zemes iznomāšanu un  nomas līgumu slēgšanu “Liellapes”, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/811) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/92 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (727 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 17. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/808) par 2013.gada 16.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/47 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (320 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 5. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/806) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/96 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (509 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 6. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/804) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/94 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (296 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 12. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/803) par 2013.gada 4.oktobra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/109 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (983 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 5. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/802) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/81 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0419 (1058 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 3. 

  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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 727 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.17. 

2. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 320 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.5. 

3. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 509 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr. 6. 

4. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 296 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr. 12. 

5. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 983 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr. 5. 

6. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā, 1058 kv.m platībā, 

pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr. 3. 

7. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi). 

8. 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 
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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.  

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

īpašuma nodokli. 

10. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 6 (seši) gadi. 

 

Lēmums Nr.397. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Liedaga ielā 5A un Laipu ielā 1, 

Tūjā, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/815) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/213 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Liedaga ielā 5A, Tūjā ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 003 0554 (448 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 3 un zemes gabalā 

Laipu ielā 1, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0553 (80 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 

iezīmētā teritorija Nr. 3.1. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/832) par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala iznomāšanu 

Liedaga ielā 5A, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0554 (112 kv.m platībā), pielikumā 

Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 6. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/828) par 2013.gada 16.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/31 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Liedaga ielā 5A, Tūjā ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 003 0554 (937 kv.m platībā), pielikumā Nr.1 iezīmētās teritorijas Nr.1. un 1.1. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

28.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/862) par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala iznomāšanu 

Liedaga ielā 5A, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0554 (112 kv.m platībā), pielikumā 

Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr.10. 

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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 

29.2apakšpunktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Liedaga ielā 5A, 

Tūjā (448 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 3 un zemes gabala Laipu ielā 

1, Tūjā (80 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 3.1. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala  iznomāšanu Liedaga ielā 5A, 

Tūjā (112 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr.6. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Liedaga ielā 5A, 

Tūjā (937 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr.1 un 1.1. 

4. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala iznomāšanu Liedaga ielā 5A, 

Tūjā (112 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr.10. 
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5. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi). 

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 nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

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

 

Lēmums Nr.398. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11, Mehanizācijas ielā 11 

un Muižas ielā 20, Liepupē, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

15.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/817) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/136 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (658 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 15. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/813) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/76 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (1531 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 36. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/810) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/90 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (447 un 480 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 34 un 35A. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/809) par 2013.gada 4.oktobra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/100 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (652 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 28. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/800) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/86 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (372 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 36-A. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/799) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/88 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (252 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 31. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/798) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/60 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (492 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 37. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/797) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/61 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (562 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 5. 
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Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/801) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/70 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (812 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 9. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/805) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/117 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (1427 un 128 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 

11 un 14. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/812) par 2013.gada 4.oktobra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/110 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (602 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 6 un 

Muižas ielā 20, Liepupē ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0409 (769 kv.m platībā), 

pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 44. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/807) par 2013.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/74 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (320 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 30. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/796) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/119 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (560 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 3A. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

27.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/854) par 2013.gada 16.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/75 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Mehanizācijas ielā 11, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0486 (2461 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 1. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

27.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/853) par 2013.gada 4. oktobra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/102 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0494 (469 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 41. 

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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 658 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.15 (zemes gabalā atrodas 

pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 8,6 m garumā). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par  zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 1531 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.36. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 447 un 480 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētās teritorijas Nr.34 un 35A. 

4. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 652 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.28. 

5. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 372 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.36-A. 

6. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 252 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.31. 
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7. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 492 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.37. 

8. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 562 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.5 (zemes gabalā atrodas 

pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 7,8 m garumā). 

9. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 812 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.9 (zemes gabalā atrodas 

pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 11 m garumā). 

10. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 

1427 un 128 kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētās teritorijas Nr.11 un 14 

(zemes gabalā Nr.11 atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 19,7  m garumā un Nr. 

14 -11,2 m garumā). 

11. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 602 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.6, kur atrodas pašvaldībai 

piederošs kanalizācijas vads 8  m garumā un par daļu no zemes gabala Muižas ielā 20, 

Liepupē 769 kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.44). 

12. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 320 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.30. 

13. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 560 

kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.3A. (zemes gabalā Nr.3A 

atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 10 m garumā). 

14. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē 

2461 kv.m platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.1 (zemes gabalā Nr.1 

atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 29,7 m garumā). 

15. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas Ezera ielā 11, Liepupē 469 kv.m 

platībā iznomāšanu, pielikumā Nr.1 iezīmētā teritorija Nr.41. 

16. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 
17. 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. 
18. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

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

 

Lēmums Nr.399. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 30 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/814) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/155 

pagarināšanu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Muižas ielā 6, Liepupē ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0438 (816 kv.m platībā) (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 5 (624 kv.m 

platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr.3) iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai. 

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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 
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29.2.apakšpunktu, un saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

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

kadastra apz. 6660 009 0438), 816 kv.m platībā (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 5) un  

624 kv.m platībā (pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr.3). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi).  

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

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

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

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

ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par 

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

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

īpašuma nodokli. 

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

 

Lēmums Nr.400. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par zemes  iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā 

(ziņo G.Paegle, debatēs D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/831) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/178 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (163 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/830) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/218 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (537 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/829) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/183 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (549 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/827) par daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, 

Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (313 kv.m platībā) iznomāšanu (teritorijas Nr. 

22 un Nr.23). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/825) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/176 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (446 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/826) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/230 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (610 kv.m platībā). 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/824) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/189 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (319 un 148 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

20.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/823) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/215 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (123 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

14.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/816) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/122 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (102 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

15.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/819) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/187 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (176 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

15.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/818) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/186 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (646 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

28.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/861) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/205 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (350; 198; un 72 kv.m platībā). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas [..] iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

28.novembrī ar reģ. Nr.3-16.1/860) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/172 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 003 0396 (767 kv.m platībā). 

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 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, un saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (163 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 7. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (537 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 10. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (549 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 13. 

4. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (313 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 22 un 23. 

5. Slēgt zemes nomas līgumu  ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā 

(446 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 9. 

6. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (610 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 19. 

7. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (319 

un 148 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 25 un 26. 

8. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (123 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 17. 
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9. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (102 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 12. 

10. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā (176 

kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 21A. 

11. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par  zemes gabala daļas  iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā 

(646 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 37. 

12. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par  zemes gabala daļas  iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā 

(350; 198; 72 kv.m ar kopējo platību 620 kv.m), pielikumā Nr. 1 iezīmētās teritorijas Nr. 36; 

38 un 39. 

13. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par  zemes gabala daļas  iznomāšanu Rīgas ielā 7, Tūjā 

(767 kv.m platībā), pielikumā Nr. 1 iezīmētā teritorija Nr. 6. 

14. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi). 

15. 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 (sakņu dārzi). 

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

īpašuma nodokli. 

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

Lēmums Nr.401. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 26 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Valdemāra ielā 82A, Ainažos 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Ainaži Property”, reģ. Nr. 40003593350 iesniegums 

(reģistrēts 2018.gada 29.novembrī ar reģ. Nr.3-16.2/863) par pašvaldībai piederošā zemes 

starpgabala Valdemāra ielā 82A, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0045 

iznomāšanu līdz 2036.gada 15.augustam. 

Zemes starpgabals Valdemāra ielā 82A Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 006 

0045 un kopējo platību 629 kv.m platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts 

Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 126. 

 SIA “Ainaži Property” īpašumā esošā zemes vienība Valdemāra iela 82 ar zemes vienības 

kadastra apz.6605 006 0060, kas reģistrēta Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 352 ir 

pašvaldībai piederošam starpgabalam Valdemāra iela 82A Ainažos, piegulošais nekustamais 

īpašums.  

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” 5.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

  
1. Iznomāt SIA “Ainaži Property”, reģ. Nr. 40003593350  daļu no zemes starpgabala  

Valdemāra ielā 82A ar zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0045 360 kv.m platībā, 

(pielikums Nr. 1).  
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2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – zemes starpgabals, kas tiek iznomāts 

piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes 

gabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošana 

kvalificējama kā komercdarbības atbalsts. 

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

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

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

kārtību Salacgrīvas novadā” 5. punktā noteikto minimālo nomas maksu. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu līdz 2036.gada 15.augustam. 

 

Lēmums Nr.402. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Jaundruvnieki”, Salacgrīvas pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2018.gada 

13.novembrī ar reģ. Nr.7-14.2/175) par 2008.gada 18.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 8-2.1/7 zemes gabalā “Jaundruvnieki”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0097 (2,3 ha 

platībā) pagarināšanu. 

  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 2018.gada 

12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2008.gada 18.decembī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/7 

par zemes gabala “Jaundruvnieki”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0097 (2,3 ha 

platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 12 (divpadsmit) gadi. 
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības. 
4. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodoklis. 

 

Lēmums Nr.403. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par grozījumiem 2002.gada 1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līgumā īpašumā “Pūķi”, 

Ainažu pagastā 

 

2018.gada 8.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts A/s “Latvenergo”, reģ. 

Nr.40003032949 iesniegums (reģ. Nr. 3-12/1241) ar lūgumu pagarināt noslēgto zemes nomas 

līgumu pašvaldības īpašumā “Pūķi”, Ainažu pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6625 002 0037 

(2,1 ha platībā) līdz 2023.gada 31.decembrim un pārskatīt zemes nomas maksu, atbilstoši 2018.gada 

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

tiesības noteikumi”. 
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Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala “Pūķi” ar zemes vienības kadastra apz. 6625 002 

0037 atrodas A/s “Latvenergo”, reģ. Nr.40003032949 piederošas būves ar kadastra apz. 6625 002 

0037 001 - vēja ģenerators, kadastra apz. 6625 002 0037 002 – vēja ģenerators, kadastra apz. 6625 

002 0037 003 transformatoru apakšstacija, kadastra apz.6625 002 0037 004 – transformatora 

apakšstacija, kas reģistrētas Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 117 A 1997.gada 

28.februārī. 

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” 17.punktu, noslēguma jautājumu 137., 138.punktu, 2018.gada 12.decembra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

  

Izdarīt šādu grozījumu 2002.gada 1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līgumā (ar vienošanos, kas 

noslēgta 2007.gad 30.martā): 

 

1. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt apbūvēta zemesgabala Ainažu pagastā “Pūķi” ar zemes vienības kadastra apz.  6625 

002 0037 (2,1 ha platībā) nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

(bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

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

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

nodoklis. 

 

Lēmums Nr.404. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2018.gada 

30.novembra iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/866) par sociālā dzīvokļa [..]  īres līguma atjaunošanu. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2018.gada 5.decembra izziņu Nr.3.3/251 [..] ģimenei piešķirts 

trūcīgas ģimenes statuss līdz 2019.gada 28.februārim. 

2018.gada 25.jūnijā noslēgtais sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/29 ir spēkā līdz 

2018.gada 25.decembrim. 

2018.gada 5.decembrī Sociālais dienests sniedzis savu atzinumu Nr. 1.17/509, ka pēc līguma 

termiņa izbeigšanās [..] un viņas ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā 

dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem un to atjauno, ja pēc 

līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli, saskaņā ar 2018.gada 10.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 

12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā 

dzīvokļa [..] (45,7 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, 
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ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli.   

2. Noslēgt vienošanos par 2018.gada 25.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/29 pagarināšanu līdz 2019.gada 25.jūnijam. 
 

Lēmums Nr.405. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 

5.decembra atzinums Nr.1.17/509 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Safronovkas ogas” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Safronovkas 

ogas” (reģ. Nr.44103111283, juridiskā adrese: Liedaga iela 4 – 8, Tūja, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads, LV-4022) valdes locekļa Andreja Krūmiņa 2018.gada 21.novembra iesniegumu 

(reģistrēts 2018.gada 21.novembrī ar reģ.Nr.3-16.2/841), ar lūgumu noslēgt rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas”.  

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 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas” ir iesniegusi iesniegumu. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas” saņēmusi LR Zemkopības ministrijas izsniegtu speciālo 

atļauju (licence) Nr. Nr. ZK000290 (spēkā no 09.11.2018. līdz 08.11.2023). 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

 

1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz 

laiku līdz 2033.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas” (reģ. 

Nr. 44103111283, juridiskā adrese: Liedaga iela 4 – 8, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas 

novads, LV-4022). 

2. Iedalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Safronovkas ogas” zvejas rīku limitu zvejai 

2019.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: vienu zivju murdu, vienu lucīšu murdu, piecus 

zivju tīklus, vienu reņģu tīklu un simts zivju āķus. 

 

Lēmums Nr.406. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par zvejas rīku limitu sadali 2019.gadam 

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā 2018.gada 

17.decembra Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 

2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  

deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 
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Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Salacgrīvas novada domes 2019.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās 

zvejas limitus sadalīt sekojoši: 

 

1.1. Reņģu stāvvadi: 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 5 

2. SIA „Mistrals” 3 

3. IK ”Šļakatas” 1 

4. SIA ”Baņķis” 5 

5. IK ”Kuivižkrasts” 2 

6. SIA “Šoneris” 2 

7. Zv/s “Salmar” 2 

Kopā: 20 

 

1.2. Zivju murdi:  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 1 

2. Zv/s “Reņga” 1 

3. Zv/S “Bentoss” 1 

4. Zv/s „Salmar” 2 

5. SIA „Aļģes 1” 1 

6. Zv/s „Zītari” 1 

7. IK „Zāmi” 3 

8. IK „Alnis Menniks” 2 

9. IK „J.A.N.K.I.” 3 

10. SIA „Banķis” 2 

11. Zv/s „Bute” 2 

12. Zv/s „ABI PLUSS” 1 

13. IK „Kuivižkrasts” 2 

14. SIA “Šoneris” 1 

15. Zv/s “Salacas zivtiņa” 2 

Kopā: 25 

 

1.3. Lucīšu murdi: 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. Zv/s “Reņga” 2 

2. Zv/s “Popi” 1 

3. IK “Lielurga” 1 

4. Zv/s „Salmar” 3 

5. SIA „Aļģes 1” 3 

6. Zv/s “Zītari” 1 

7. IK „Alnis Menniks” 4 

8. IK „Šļakatas” 1 

9. IK „J.A.N.K.I.” 3 

10. Zv/s „Bute” 9 

11. Zv/s „ABI PLUSS” 1 

12. IK „Kuivižkrasts” 1 

13. IK “Zāmi” 3 
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14. Zv/s “Salacas zivtiņa” 5 

15. Guntim Zaļkanam 1 

16. Haraldam Kukuram 1 

17. Aleksandram Ādmīdiņam 1 

18. Tālivaldim Simsonam 1 

19. Guntim Sakārnim 1 

20. Agrim Mieboltam 1 

21. Jānim Jurkopam 1 

22. Jānim Rudzītim 1 

23. Imantam Dambim 1 

Kopā: 47 

 

1.4. Sīkzivju murds: 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 1 

Kopā: 1 

 

1.5. Zivju tīkli:  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 9 

2. Zv/s “Reņga” 6 

3. Zv/s “Grīņi” 3 

4. SIA “Larum” 4 

5. Zv/S “Bentoss” 3 

6. Zv/s “Popi” 3 

7. IK “Lielurga” 2 

8. SIA “Šoneris” 3 

9. SIA “Prikorio plus” 5 

10. IK „Gobulauki” 8 

11. Zv/s „Salmar” 3 

12. SIA „Aļģes 1” 10 

13. Zv/s „Zītari” 4 

14.   

15. IK „Indāns” 3 

16. IK „Zāmi” 10 

17. IK „Alnis Menniks” 7 

18. IK „Zaļā laiviņa” 5 

19. Zv/s „Vējavas” 8 

20. IK „Marsiks” 7 

21. IK „ULDIS K” 6 

22. IK „Šļakatas” 5 

23. IK „J.A.N.K.I.” 10 

24. Zv/s „ABI PLUSS” 6 

25. Zv/s “Rhodeus” 5 

26. SIA „BAŅĶIS” 7 

27. Zv/s „Bute” 12 

28. IK „Kuivižkrasts” 6 

29. Zv/s “Salacas zivtiņa” 5 

Kopā: 166 

 

1.6. Reņģu tīkli: 
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N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 1 

2. Zv/s “Reņga” 1 

3. Zv/s “Grīņi” 1 

4. SIA “Larum” 1 

5. Zv/S “Bentoss” 1 

6. Zv/s “Popi” 1 

7. SIA „Aļģes 1” 5 

8. Zv/s „Zītari” 1 

9. IK „Zaļā laiviņa” 1 

10. Zv/s “Salacas zivtiņa” 1 

11. IK „Marsiks” 1 

12. IK „ULDIS K” 1 

13. IK „ Šļakatas” 1 

14. Zv/s „ABI PLUSS” 2 

15 Zv/s „Bute” 2 

Kopā: 21 

 

1.7. Zivju āķi:  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 100 

2. Zv/s „Salmar” 200 

3. SIA „Aļģes 1” 100 

4. Zv/s „Zītari” 100 

5. IK „Zaļā laiviņa” 100 

6. IK „Marsiks” 100 

7. Ģirtam Brukam 100 

8. Uldim Kažmeram 100 

9. Aleksandram Ādmīdiņam 100 

10. Bērziņam Edgaram 100 

11. Spricim Valdim 100 

Kopā: 1200 

 

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2019.gada 1.aprīlim. Pēc 2019.gada 1.aprīļa 

„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu. 

4. Par 2013.gada 12.decembra, 2014.gada 15.maijā un 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas 

– komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā 

iegūto zvejas rīka vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 

nosolītās maksas apmēru. 

 

Lēmums Nr.407.  
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25. § 

Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 

71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā 2018.gada 17.decembra Zvejnieku un makšķernieku 

konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, 

Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Brīvos zvejas rīkus - 7 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 14  50 metru garos zivju tīklos 

izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa 

zvejai līdz 2019.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes 

ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām:  

1.1. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.2. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.3. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.4. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.5. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.6. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.7. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.8. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.9. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.10. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.11. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.12. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

1.13. [..] (personas kods [..], dzīv. [..]); 

 

Lēmums Nr.408. 

 

 

26. § 

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

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2018.gada 10.decembra 

protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (36 (trīsdesmit seši) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes 

ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā) un 5 (pieci) reņģu tīkli, garāks par 50 m, bet 

nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), ņemot vērā 2018.gada 

12.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna 

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

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

 

Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1). 



30 

 

 

Lēmums Nr.409. Pielikums uz 2 lp. un 2018.gada 10.decembra Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa 

zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles protokola kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.216  

“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 12.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

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

grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.216 “Par Salacgrīvas novada 

domes pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 11.§): 

 

Izteikt lēmuma 2.3.4.punktu šādā redakcijā: 

    “2.3.4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Ozoliņa;” 

 

Lēmums Nr.410.  

 

 

28. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 

Lienes Somes – Tiesneses 2018.gada 5.decembra iesniegums par atbrīvošanu no Salacgrīvas novada 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas, saglabājot vēlēšanu komisijas locekļa 

amatu.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumu Nr. 300 “Par Salacgrīvas 

novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu” izveidota Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija 7 cilvēku 

sastāvā. Ar Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas 2017.gada 27.novembra lēmumu Nr.1 (protokols 

Nr.13) Liene Some – Tiesnese ievēlēta par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. 

Likuma “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu 

komisijas locekļus ievēlē attiecīgās novada dome.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, saskaņā ar 2018.gada 

12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ievēlēt par Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Raivo Čekaļinu, personas 

kods [..]. 

 

Lēmums Nr.411. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 



31 

 

29. § 

Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora atbrīvošanu no amata 

(ziņo D.Straubergs, G.Kristiņa, D.Lejniece; debatēs piedalās A.Jankovska) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristīnes Paegles 

2018.gada 29.novembra iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/47) par atbrīvošanu no direktores amata 

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā ar 2019.gada 2.janvāri, 2018.gada 12.decembra 

Vienošanos Nr.5-5/152 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā 

2018.gada 12.decembra finanšu komitejās atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atbrīvot no amata Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktori Kristīni Paegli 

2019.gada 31.janvārī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu. 

 

Lēmums Nr.412. Iesnieguma kopija uz 1 lp. un 2018.gada 12.decembra Vienošanās Nr.5-5/152 

kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par noteikumu “Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Salacgrīvas novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un ņemot vērā 2018.gada 12.decembra 

Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt noteikumus “Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Salacgrīvas 

novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.413. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

31. § 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas novada pašvaldības valsts amatpersona ziņo par 

savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos 

interešu konfliktā un kārtība kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 

savus amata pienākumus nodod izpildei citai valsts amatpersonai” apstiprināšanu 

 

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

valsts konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.pantu un 17.10.2017. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 

interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un ņemot vērā 2018.gada 

12.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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 Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Salacgrīvas novada pašvaldības valsts amatpersona 

ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos 

interešu konfliktā un kārtība kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas savus 

amata pienākumus nodod izpildei citai valsts amatpersonai” saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.414. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un  koruptīvām darbībām 

Salacgrīvas novada pašvaldībā, apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 17.10.2017. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un ņemot vērā 

2018.gada 12.decembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 9 

deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un  koruptīvām 

darbībām Salacgrīvas novada pašvaldībā saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums Nr.415. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei 

(ziņo D.Straubergs, N.Tiesnesis) 

 

Salacgrīvas novada domē 2018.gada 12.decembrī saņemts Salacgrīvas ostas pārvaldes 

2018.gada 12.decembra iesniegums (reģ.Nr.3-18/369) par to, ka Salacgrīvas ostas pārvalde piedalās 

Eiropas Savienības ERAF Interreg Igaunijas -Latvijas programmas projektā ESR-LAT55 “Uzlabota 

jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, kura ietvaros ir plānots veikt 

jahtotāju servisa ēkas izbūvi, kurā paredzētas jahtotāju servisa telpas, Salacgrīvas ostas pārvaldes 

telpas, airētājiem nepieciešamās telpas, kā arī tūrisma informācijas centra telpas.  Atbilstoši 

iesniegumā norādītajam, kopējās prognozētās būvniecības izmaksas ir 1 278 532 EUR, tai skaitā 

attiecināmās izmaksas 677 000 EUR (ES finansējums 85% - 575450 EUR, Valsts budžeta 

finansējums 5% -33850 EUR, Ostas pārvaldes finansējums 10% - 67 700 EUR), un izmaksas, kas 

pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas ir 601 532 EUR. 

Salacgrīvas ostas pārvalde lūdz Salacgrīvas novada domi apstiprināt līdzdalību projekta 

realizēšanā, finansējot daļu no jahtotāju servisa ēkas būvniecības izmaksām, kas pārsniedz projekta 

attiecināmās izmaksas, proporcionāli telpu platībai, kas paredzētas airētājiem un tūrisma 

informācijas centram, kas sastāda 350 029 EUR par 405 m2 telpu platības.    

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Likums par ostām” 12.panta pirmās daļas 

7.punktu, un saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Piešķirt Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātai pārvaldes iestādei Salacgrīvas 

ostas pārvaldei dotāciju 350 029 EUR projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla 

attīstība Igaunijā un Latvijā” realizēšanas līdzfinansēšanai.  

 

Lēmums Nr.416. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.445  

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores 2018.gada 

27.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16/857) un iesniegtiem pārskatiem par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu “Augstu sasniegumu sports” programmai (reģ.Nr. 3-16-585),  saskaņā ar Limbažu un 

Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59.punktu un 65.punktu, 2018.gada 10.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.445 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” ar 7.punktu šādā 

redakcijā: 

“7. Atļaut novirzīt neizlietoto finanšu līdzekļus starptautiskām sacensībām vieglatētikā 

“European kids athletics games” Brno Čehijā EUR 841 un starptautiskām sacensībām basketbolā 

“Johvi Cup” Kohtla-Jarve, Igaunijā EUR 529.93 apmērā – smaiļošanas un kanoe airēšanas un 

dambretes sacensību finansējuma iztrūkuma segšanai”. 

 

Lēmums Nr.417. Iesniegums un pārskati uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa Ziedoņa Tomsona sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 

2018.gada 14.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Noteikt apkures maksu 2018./2019.gada apkures sezonā katlu mājai Valdemāra ielā 56, 

Ainažos,  75,38 EUR/MWh.                                                                                         

2. Noteikt apkures maksu 2018/2019. gada apkures sezonā katlu mājai Ainažu K. Barona 6C, 

Ainažos, 104,13 EUR/MWh; 

3. Noteikt apkures maksu 2018/2019. gada apkures sezonā Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 

doktorāta telpās (85.3 m2) – 10.29 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWH doktorāta telpās 

tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai 74,55 EUR/MWh 

piemērojot koeficientu – 0.138. 

4. Noteikt apkures maksu 2018./2019. gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai           

74,55 EUR/MWh. 

5. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu                

Nr. 320 “Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu”.  
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Lēmums Nr.418. Aprēķini uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. „Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 

2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.620 „Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 18.05.2016., lēmums Nr.222, 

31.08.2016.,lēmums Nr. 305. un 28.12.2016., lēmums Nr. 511).  

 

Lēmums Nr.419. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458 “Par 

noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” 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. un 14. punktiem, uz 2018.gada 14.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 ”Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”” 8.3. un 

8.3.¹ apakšpunktiem, uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35. punktiem, uz 2011.gada 27. decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un 

dejas izglītības programmas” 12.² punktu, 2018.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas 

novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.458 apstiprinātajos noteikumos „Kārtība, kādā 

tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā 

pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” 

(turpmāk – noteikumi): 

 

1. Izteikt noteikumu 6.3.punktu šādā redakcijā: 
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“6.3. piemaksām, 13% apmērā no valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma, pedagogu 

papildu pienākumu  -  radošo meistarklašu vadīšanai, mācību prakšu  vadīšanai, audzēkņu 

plenēriem, diplomdarbu vadīšanai, kā arī izglītojamo sagatavošanai izstādēm, koncertiem, 

kolektīvai muzicēšanai un citām aktivitātēm, saskaņā ar izglītības iestāžu apstiprināto piemaksu 

piešķiršanas kārtību, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību, kā arī pedagogu mēneša darba algas 

likmes palielināšanai”. 

       2. Papildināt noteikumu ar 6.4.punktu šādā redakcijā: 

“6.4. ar lēmumu par mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības 

iestādēs noteikt nepieciešamās pašvaldības finansētās pedagogu slodzes līdz katra mācību gada 

15.saptembrim.” 

3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.   

 

Lēmums Nr.420.  

 

 

Plkst.16:15 uz domes sēdi ierodas deputāte Evija Keisele. 

 

 

38. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto 

sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” valdes priekšsēdētāja 

Kaspara Močāna 2018.gada 6.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/881) un 2018.gada 

12.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/891) ar pievienoto plānotā pasākuma “Amber race swim 

run” tāmi, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas 

apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2018.gada 10.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkotās sacensības “Amber 

race swim run” ar 9’100 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – 

atpūtas biedrība” (reģ.Nr. 40008209298) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.421. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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39. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas kauss burāšanā” organizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības Kuivižu Jahtklubs valdes priekšsēdētāja Ojāra Jūlika 2018.gada 

6.decembra (reģ. Nr.3-16.2/882) un 12.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/892) ar pievienoto 

plānotā pasākuma “Salacgrīvas kauss burāšanā” tāmi, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un 

sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 

2018.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, 

Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns 

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

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

 

1. Atbalstīt biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkotās sacensības “Salacgrīvas kauss burāšanā” ar 

2’000 EUR (divi tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu biedrībai “Kuivižu Jahtklubs” (reģ.Nr. 

40008141065) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.422. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

40. § 

Par finansiālu atbalstu Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas 

audzēkņa Jēkaba Tomsona dalībai mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada 5.-

26.aprīlim 

 

Izskatījusi Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” ģenerālsekretāra Dmitrija Miļkeviča 

2018.gada 19.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/756), saskaņā ar 2018.gada 10.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
 

Atbalstīt Latvijas izlases un Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas nodaļas audzēkņa 

Jēkaba Tomsona dalību mācību treniņu nometnē Albirā, Spānijā no 2019.gada 5.-26.aprīlim ar EUR 

500.00 (pieci simti euro). 

  

Lēmums Nr.423. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

41.§ 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

 

Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.40008156179) valdes priekšsēdētājas Madaras 

Kānītes 2018.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/771) un 2018.gada 13.decembra precizēto 

tāmi (reģ. Nr. 3-16.2/896), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 
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atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā 

ar 2018.gada 12.novembra un 2018.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  

deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

  

1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar 1330 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit euro) 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.424. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

 

Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes 

priekšsēdētājas L.Tomsones 2018.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/742), pamatojoties 

uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 

10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, 

Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti 

euro), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.425. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

43. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

 

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr.40008144343) valdes 

priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2018.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.2/776), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 
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2018.gada 12.novembra un 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 

2018.gada  12.decembra  Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  deputāti 

(Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro) 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.426. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008269884) valdes 

priekšsēdētāja 2018.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/754), pamatojoties uz Nolikumu 

„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 10.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Rimants Jirgensons balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” ar EUR 5400 (Pieci tūkstoši četri simti 

euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību VK „Ziemeļu krasts - Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

45. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes 

priekšsēdētāja Jevgēnija Mihailovska 2018.gada 19.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/731), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 
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12.novembra un 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dāvis 

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

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 13’238 (trīspadsmit tūkstoši divi 

simti trīsdesmit astoņi euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.428. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

46. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” 

 

Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra 

Jūlika 2018.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/755) un 2018.gada 12.decembra precizēto 

pieprasījumu (Reģ Nr. 3-16.2/892) , pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 

deputāti (Dagnis Straubergs, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2 000 euro (divi tūkstoši euro). 

2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.429. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

47. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 
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Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja Zigmāra Danča 2018.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/763), un 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 

12.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9  deputāti (Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 14510 euro (četrpadsmit 

tūkstoši pieci simti desmit euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam. 

3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības 

aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos 

finansējuma saņēmēja pienākumus.. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos parakstīt lēmuma 4.punktā 

minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

48. § 

Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss – 2019” 

 

Izskatījusi biedrības „Cepļi – Moto” (reģ. Nr.40008276763) valdes priekšsēdētāja 

G.Kopštāla 2018.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/767) par finansiālu atbalstu 

motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2019” un moto trases sagatavošanai motokrosa sacensībām, 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas 

novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 

19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti 

balsojot: PAR- 10  deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna 

Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2019” finansiālu atbalstu 6060 euro (seši 

tūkstoši sešdesmit euro)saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1  

2. Biedrībai „Cepļi - Moto” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, informēt 

domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada sportistu dalību tajās un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Cepļi - Moto” par finansējuma piešķiršanu un finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Noteikt, ka finansējums tiek piešķirts, ja biedrībai „Cepļi – Moto” ir nekustamā īpašuma 

“Cepļi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, kurā tiek organizētas motokrosa 

sacensības „Ainažu kauss -2019”, lietošanas tiesības. 

  

Lēmums Nr.431. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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49. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2018.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/768),  

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 

12.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  

deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Piešķirt 4890 euro (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada 

pensionāru biedrības aktivitāšu atbalstam saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 un 2840 

euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) Salacgrīvas novada gadskārtējo novada 

senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegto 

pasākumu izdevumu tāmi, pielikums Nr.2 

2. Piešķirt 200 euro (divi simti euro) neredzīgo pensionāru aktivitātēm. 

3. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.  

4. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

5. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

50. § 

Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās D.Lejniece) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2018.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/768), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, kā arī, ņemot vērā likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un saskaņā ar 2018.gada 12.novembra Sociālo 

un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2018.gada 

12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  deputāti (Dagnis Straubergs, 

Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 12’424 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit četri euro) Salacgrīvas 

novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas 

dienās, vienlaicīgi veicot sociālo funkciju (sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības), tajā 

skaitā pensionāru apsekošanu mājās, psihosociāla atbalsta nodrošināšu, atbalstot Salacgrīvas 

novada sociālo dienestu darbā ar šo klientu grupu. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.433. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes priekšsēdētājas 

I.Baumanes 2018.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/757) un 2018.gada 26.novembrī 

iesniegto precizēto finanšu pieprasījuma tāmi (reģ.Nr. 3-16/856) , pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 10.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija 

Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3965 euro (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci 

euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus 

iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas 

nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 

apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.434. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

52. § 

Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

 

Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes 

priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2018.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/758), pamatojoties 

uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 

10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, 

Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 610 euro (seši simti desmit euro) saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu 

veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus 

iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 
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3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.435. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

53. § 

Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

 

Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas 

I.Tiesneses 2018.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/739), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 10.decembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 900 euro (deviņi simti euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu Nr.1 

2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos 

fotogrāfus, 2019.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, 

ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.436. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2019.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam 

 

Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses 

2018.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/740) un 2018.gada 27.novembrī iesniegto 

precizēto pasākuma tāmi, par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas fonda rīkotajam 

Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2018.gadā no 26.jūlija līdz 4.augustam, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei 

finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar 

domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2018.gada 12.novembra un 10.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteju un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, 

Jānis Cīrulis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2019.gadā no 26.jūlija līdz 

4.augustam rīkoto Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla 

fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.437. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

55. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. 

gada pamata un speciālo 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 

2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-12 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2018.gada pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-12 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.438. Pielikums uz 12 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

56. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un 

speciālo budžetu” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2018.gada  14.novembra un 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10  

deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 



45 

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.439. Pielikums uz 10 lp. un paskaidrojuma raksts uz 15 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

57. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. B-1 ,,Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un speciālo budžetu”, 

kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada  19.decembra lēmumu Nr.439, pašvaldības 

iestādē ,,Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” veiktajiem aprēķiniem un noteikumu ,,Salacgrīvas novada 

domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 

metodika un izcenojuma aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 

20.03.2013. lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2018.gada 10.decembra Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, 

Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

 Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu mītne 

,,Sprīdīši” 21.23 EUR. 

 

Lēmums Nr.440.  Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

58.Papildus darba kārtības jautājumi: 

58.1. § 

Par Liepupes pagasta tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata 

(ziņo A.Zunde) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Armanda Leimaņa 2018.gada 

11.decembra iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 12.decembrī ar Nr.5-

13.1/54) par atbrīvošanu no vadītāja amata Liepupes pagasta tautas namā ar 2018.gada 31.decembri 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds 

Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Atbrīvot no amata Liepupes pagasta tautas nama vadītāju Armandu Leimani 2018.gada 

28.decembrī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.panta ceturto daļu. 

 

  

Lēmums Nr.441. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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58.2. § 

Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas atbrīvošanu no amata un vadītāja pienākumu 

izpildītāja iecelšanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Jankovska; izsakās A.Zunde) 

I.Jēkabsone informē, ka Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājuma glabātāja nav piekritusi pildīt 

Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja pienākumus. 

 ierosina svītrot lēmuma projekta 2.punktu un lemt par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas 

atbrīvošanu no amata. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā 

nosaukumu izsakot sekojošā redakcijā: “Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas atbrīvošanu no 

amata” un svītrojot tā 2.punktu.   

 

Par Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas atbrīvošanu no amata  

 

Pamatojoties uz Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājas Anastasijas Celmas 2018.gada 

11.decembra iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/53) par atbrīvošanu no vadītājas amata Ainažu 

ugunsdzēsības muzejā uz pašas vēlēšanos un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10  deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot no amata Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāju Anastasiju Celmu 2019.gada 

10.janvārī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo 

daļu. 

 

Lēmums Nr.442. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram A.Zundem tiek uzdots uz nākamā mēneša 

komiteju sēdēm iesniegt informāciju – analīzi par darbinieku amatu aprakstiem, pienākumiem, 

atalgojumu un tamlīdzīgi. 

 

 

58.3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 2015.gada 22.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

15.punktu, 36.punktu, kā arī ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 

institūta “BIOR” 10.12.2018. vēstuli Nr. 30-2/1455 “Par saistošo noteikumu saskaņošanu” un 

Zemkopības ministrijas 18.12.2018. vēstuli  Nr. 4.1-9e/2822/2018 “Par licencētās makšķerēšanas 

un vēžošanas nolikuma darbības termiņa pagarinājuma saskaņošanu”,  atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns, Evija Keisele, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos  Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto 

makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.443. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 

iesniegumu 

D.Straubergs informē, ka saņemts Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības 

jautājumos J.Cīruļa 2018.gada 12.decembra paziņojums, reģ.Nr.3-18/367 (uz 1 lp. pievienots 

protokolam) par atkāpšanos no Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības 

jautājumos amata ar 2018.gada 19.decembri. 

J.Cīrulis paskaidro savu lēmumu. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (21.12.2018.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Gunta Kristiņa (21.12.2018.) 


