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       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.2 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 27.februārī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas muzeja un Ainažu ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju 

2. Par Salacgrīvas kultūras nama, Ainažu pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, 

Lauvu tautas nama reorganizāciju 

3. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

5. Par Salacgrīvas novada muzeja direktora iecelšanu amatā 

6. Par Salacgrīvas novada kultūras centra direktora iecelšanu amatā 

7. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.217 “Par Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas apstiprināšanu” 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 “Par 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu” 

9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr.239 ⹂Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba 

grupu” 

10. Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā 

11. Par neapbūvēta zemes gabala “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu 

14. Par zemes gabala daļas “Lauči”, Svētciemā,  Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa  „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas parks”, “Muižas parks 1” un “Muižas parks 2”, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu 
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18. Par apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

24. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu  Jūras ielā 4A un Jūras ielā 4B, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā  nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

26. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemi Aizkalna ielā 2A, Salacgrīvā 

27. 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” 

28. Par grozījumu 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētu zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/62   

29. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Jaunradziņi”, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

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

31. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.348 “Par 

sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā  esošo 

tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” 

33. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 

34. Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada 

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

36. Par kredīta ņemšanu projekta “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve” līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

37. Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Ceturtais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” 

iesniegšanu 

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

39. Par projekta “Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” iesniegšanu  

40. Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē” iesniegšanu  

41. Par projekta „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē” iesniegšanu  

42. Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Korģē” iesniegšanu  

43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

45. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

46. Par finansiālu atbalstu biedrības „Sprints A” rīkotā pasākuma “Izturības un šķēršļu skrējiens”  

Ziemeļlivonijas festivāla ietvaros organizēšanai 

47. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu 

48. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikuma apstiprināšanu 
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49. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu 

50. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

51. Par Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikuma apstiprināšanu 

52. Papildus darba kārtības jautājumi: 

     52.1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

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

              Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju  

              locekļu ievēlēšanu” 

53. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

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

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – 

Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – 

galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Solvita 

Kukanovska – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore, Pārsla Dzērve – Salacgrīvas 

kultūras nama direktore, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja vadītāja 

 

Nepiedalās- deputāti Aija Kirhenšteine (personiski iemesli), Dāvis Melnalksnis (personiski 

iemesli), Marita Kreituse (personiski iemesli), Ilona Balode (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:  

52.3.Par projekta „Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma 

infrastruktūrā” iesniegšanu. 

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.52.3 “Par projekta „Klimata pārmaiņu mazināšana 

Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegšanu”. Deputātiem atklāti balsojot: 

PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par Salacgrīvas muzeja un Ainažu ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju 

2. Par Salacgrīvas kultūras nama, Ainažu pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, 

Lauvu tautas nama reorganizāciju 



4 

 

3. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

5. Par Salacgrīvas novada muzeja direktora iecelšanu amatā 

6. Par Salacgrīvas novada kultūras centra direktora iecelšanu amatā 

7. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.217 “Par Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas apstiprināšanu” 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 “Par Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu” 

9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr.239 ⹂Par 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupu” 

10. Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā 

11. Par neapbūvēta zemes gabala “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu 

14. Par zemes gabala daļas “Lauči”, Svētciemā,  Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu 

par nosacīto cenu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa  „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas parks”, “Muižas parks 1” un “Muižas parks 2”, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

18. Par apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

24. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nomas 

tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu  Jūras ielā 4A un Jūras ielā 4B, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā  nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

26. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemi Aizkalna ielā 2A, Salacgrīvā 

27. 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” 

28. Par grozījumu 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētu zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/62   

29. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu “Jaunradziņi”, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

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

31. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 
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32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.348 “Par sadarbības 

līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā  esošo tiešās pārvaldes 

iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

33. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs 

34. Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada 

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

35. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

36. Par kredīta ņemšanu projekta “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve” līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

37. Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Ceturtais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” 

iesniegšanu 

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

39. Par projekta “Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” iesniegšanu  

40. Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē” iesniegšanu  

41. Par projekta „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē” iesniegšanu  

42. Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Korģē” iesniegšanu  

43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

45. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

46. Par finansiālu atbalstu biedrības „Sprints A” rīkotā pasākuma “Izturības un šķēršļu skrējiens”  

Ziemeļlivonijas festivāla ietvaros organizēšanai 

47. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu 

48. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikuma apstiprināšanu 

49. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu 

50. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

51. Par Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikuma apstiprināšanu 

52. Papildus darba kārtības jautājumi: 

    52.1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

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

             Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju  

             locekļu ievēlēšanu” 

52.3.Par projekta „Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma 

        infrastruktūrā” iesniegšanu 

53. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

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

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

 

Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāte A.Jankovska. 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas muzeja un Ainažu ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Ainažu ugunsdzēsības muzejs ir Salacgrīvas novada domes pakļautībā esoša pašvaldības 

kultūras iestāde, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros vāc, 

glabā, pēta un popularizē Ainažu  brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un Ainažu pilsētu 

raksturojošas kultūrvēsturiskās vērtības. 
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 Salacgrīvas muzejs ir Salacgrīvas novada domes iestāde, kas dibināta 1998.gada 2.jūlijā ar 

Salacgrīvas pilsētas domes lēmumu Nr.156 un kura uzdevums ir būt par pilsētas kultūras un 

izglītības centra sastāvdaļu. 

Salacgrīvas novada izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Evijas Keiseles 

Salacgrīvas novada domei iesniegtajā analīzē par ieguvumiem, reorganizējot Salacgrīvas novada 

muzejus, norādītais pamatojums Salacgrīvas novada pašvaldības izveidoto muzeju reorganizācijas 

nepieciešamībai, izveidojot vienu centrālu iestādi ar struktūru, ir tas, ka:  

1. tiktu uzlabota koordinācija starp iestādēm un centrālais iestādes vadītājs veidotu vienotu 

saziņu ar domi un citām institūcijām; 

2. būtu centralizēta vienota budžeta un atskaišu sagatavošana iesniegšanai domē un citās 

institūcijās; 

3. tiktu plānoti pasākumi Salacgrīvas novadā, lai pasākumi nepārklātos; 

4. būtu iespēja veidot finansiāli izdevīgākus biļešu piedāvājumus apmeklētājiem. 

Salacgrīvas novada pašvaldības muzeju reorganizācijas rezultātā izveidotais Salacgrīvas 

novada muzejs  īstenos pašvaldības autonomo funkciju rūpēties par kultūru, sekmēt Latvijas 

kultūras mantojuma saglabāšanu un kuras uzdevums ir iekļauties novada kultūras un izglītības 

dzīves veidošanā. Salacgrīvas novada muzejs tiek izveidots kā Salacgrīvas novada pašvaldības 

izveidota iestāde, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno Muzeju likumā noteiktās 

funkcijas. 

Lai nodrošinātu Salacgrīvas novada pašvaldības finanšu līdzekļu un personāla resursu 

racionālu un efektīvu izmantošanu,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, 27.pantu, 30.panto otro daļu, Kultūras 

institūciju likuma 2.panta pirmo daļu, 5.pantu, 13.pantu, Muzeju likuma 8.panta otro daļu, 10.panta 

ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 22.februāra Latvijas Muzeju padomes sēdes atzinumu, 

saskaņā ar 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Reorganizēt Salacgrīvas novada pašvaldības iestādes – Salacgrīvas muzeju un  Ainažu 

ugunsdzēsības muzeju, izveidojot jaunu Salacgrīvas novada pašvaldības iestādi – 

Salacgrīvas novada muzejs.  

2. Noteikt, ka Salacgrīvas novada pašvaldības iestāde – Salacgrīvas novada muzejs tiek 

izveidota ar 2019.gada 1.martu. 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada muzeja nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt, ka Salacgrīvas novada muzejs ir Salacgrīvas muzeja un  Ainažu ugunsdzēsības 

muzeja saistību un tiesību pārņēmējs. 

5. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Andrim Zundem veikt visas 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā minēto muzeju reorganizāciju.  

  

Lēmums Nr.57. Pielikums uz 2 lp., Salacgrīvas novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētājas 2019.gada 13.februāra iesniegums uz 1 lp. un Kultūras 

ministrijas 2019.gada 27.februāra vēstule Nr.3.3-9/435 “Par nolikuma projekta saskaņošanu” uz 2 

lp. pievienoti protokolam. 

 

2. § 

Par Salacgrīvas kultūras nama, Ainažu pilsētas kultūras nama,  

Liepupes pagasta tautas nama, Lauvu tautas nama reorganizāciju 

 

Salacgrīvas kultūras nams, Ainažu pilsētas kultūras nams, Liepupes pagasta tautas nams, 

Lauvu tautas nams ir Salacgrīvas novada domes kultūras iestādes (struktūrvienības), kuras atbilstoši 

iestādes (struktūrvienības) nolikuma nosacījumiem attiecīgajā apdzīvotajā vietā īsteno funkciju 
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rūpēties par kultūru, organizēt kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi, sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Salacgrīvas novadā un veic citas ar 

kultūras pasākumu organizēšanu saistītas darbības.  

 Salacgrīvas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētājas Evijas Keiseles Salacgrīvas novada domei 2019.gada 4.februārī iesniegtajā kultūras 

iestāžu reorganizācijas plānā norādītais pamatojums Salacgrīvas novada kultūras iestāžu 

reorganizācijas nepieciešamībai ir tas, ka: 

1) pašlaik esošo četru kultūras/tautas namu reorganizācija, izveidojot vienu iestādi, 

nodrošinātu kultūras iestādes nepārtrauktu darbību kāda darbinieka prombūtnes laikā; 

2) tiktu uzlabota koordinācija starp iestādēm un centrālais vadītājs veidotu vienotu saziņu 

starp domi un citām institūcijām; 

3) tiktu atvieglota Salacgrīvas kultūras iestāžu pasākumu plānošana, lai pasākumi 

nepārklātos; 

4) būtu centralizēta vienota budžeta un atskaišu sagatavošana iesniegšanai domē un citās 

institūcijās; 

5) izveidojot vienu iestādi, mainoties iestādes vadītājam, būtu jārīko tikai viens atklāts 

konkurss uz vadītāja amata vienu, kas atvieglotu arī domes darbinieku kapacitāti. 

Salacgrīvas novada kultūras iestāžu rezultātā izveidotā jaunā pašvaldības kultūras iestāde 

īstenos pašvaldības autonomo funkciju rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Salacgrīvas novadā. 

Lai nodrošinātu Salacgrīvas novada pašvaldības finanšu līdzekļu un personāla resursu 

racionālu un efektīvu izmantošanu,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 

trešās daļas 2.punktu, 27.pantu, 30.panto otro daļu, Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmo daļu, 

5.pantu, 13.pantu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 14.janvāra un 18.februāra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komitejas 

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

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Reorganizēt Salacgrīvas novada pašvaldības kultūras iestādes - Salacgrīvas kultūras 

nams, Ainažu pilsētas kultūras nams, Liepupes pagasta tautas nams, Lauvu tautas nams, 

izveidojot jaunu Salacgrīvas novada pašvaldības iestādi – Salacgrīvas novada kultūras 

centrs (juridiskā adrese: Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033).  

2. Noteikt, ka Salacgrīvas novada pašvaldības iestāde – Salacgrīvas kultūras centrs tiek 

izveidota ar 2019.gada 1.martu. 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada kultūras centra nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt, ka Salacgrīvas novada kultūras centrs ir Salacgrīvas kultūras nama, Ainažu 

pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, Lauvu tautas nama saistību un 

tiesību pārņēmējs. 

5. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Andrim Zundem veikt visas 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā minēto kultūras iestāžu 

reorganizāciju.  

  

 

Lēmums Nr.58. Pielikums uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētājas 2019.gada 11.februāra iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 

saskaņā ar pielikumu 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.  

 

Lēmums Nr.59. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40  

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.57 “Par Salacgrīvas muzeja un Ainažu 

ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju” un 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 “Par Salacgrīvas 

kultūras nama, Ainažu pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, Lauvu tautas nama 

reorganizāciju”, ņemot vērā 2019.gada 13.februāra un 15.februāra Salacgrīvas novada domes amatu 

klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un saskaņā ar 2019.gada 

18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2019.gada 20.februāra Attīstības un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 “Par Salacgrīvas 

kultūras nama, Ainažu pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, Lauvu tautas nama 

reorganizāciju”: 

1.1. izslēgt no Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksta 

(apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.40) amata 

vienības:  

1.1.1. Salacgrīvas kultūras nams – kultūras nama direktors, kultūras darba organizators, 

divas amata vienības: apkopējs- strādnieks; 

1.1.2. Ainažu kultūras nams – kultūras nama vadītājs, mākslinieciskās daļas vadītājs; 

1.1.3. Liepupes pagasta tautas nams vadītājs; 

1.2. izslēgt no Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.40 „Par Salacgrīvas 

novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 1.pielikuma 

„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” šādas sadaļas: 7.2. 

Salacgrīvas kultūras nams; 7.3. Ainažu kultūras nams; 7.4. Liepupes pagasta tautas nams; 

7.5.  Lauvu tautas nams.  

2. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.57 “Par Salacgrīvas 

muzeja un Ainažu ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju”: 



9 

 

2.1. izslēgt no Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksta 

(apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.40) amata 

vienības:  

2.1.1. Salacgrīvas muzejs – muzeja vadītājs, muzeja fonda glabātājs; 

2.1.2. Ainažu ugunsdzēsības muzejs - muzeja vadītājs; 

2.2. izslēgt no Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.40 „Par Salacgrīvas 

novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 1.pielikuma 

„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” šādas sadaļas: 7.6. 

Salacgrīvas muzejs;  7.7. Ainažu ugunsdzēsības muzejs. 

3. Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes 

struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes 

struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” papildināt ar sadaļu “7.10. Salacgrīvas novada 

kultūras centrs”  un  “7.11.  Salacgrīvas novada muzejs” šādā redakcijā:  

“7.10.  Salacgrīvas novada kultūras centrs 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Direktors 0.757 1 1 381 € 1.I  

2 Kultūras darba vadītājs 0.429 1 782 € 33. III 
Ainažu kultūras 
namā 

3 Kultūras darba vadītājs 0.429 1 782 € 33. III 
Liepupes pagasta 

tautas namā 

4 
Kultūras pasākumu 

organizators 
0.5 1 

912 € 
33. III  

5 
Kultūras pasākumu 

organizators 
0.351 0.5 

320 € 
33. II 

Ainažu kultūras 

namā 

6 
Kultūras pasākumu 

organizators 
0.35 0.3 

192 € 
33. I C Lauvu tautas namā 

7 
Ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 
0.316 1 

576 € 
3. II A  

8 
Skaņu operators un 

apgaismes elektriķis 
  4.88 

euro/h 
13.IV 

Nepārsniedzot 
noteikto darba algas 

fondu gadam euro 

5908 

9 Saimniecības pārzinis 0.236 1 430 € 13.II A 
Ainažu kultūras 

namā 

10 
Ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 
0.236 0.7 

301 € 
13.I Lauvu tautas namā 

11 Apkopējs 0.236 1 430 € 13.II B  

12 Apkopējs 0.236 1 430 € 13.II B  

13 Dežurants 0.236 1 
Minimālā 

stundu tarifa 

likme 
13.I 

Pamatojums- 
24.11.2015. Ministru 

Kabineta noteikumi 

Nr. 656 minimālo 
stundu tarifa likmi 

aprēķina, izmantojot 

noteikumos punktā 3. 
noteikto formulu 

14 Apkopējs 0.236 1 430 € 13.I  

   11.5 7 767 €   

 

7.11.  Salacgrīvas novada muzejs 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Direktors 0.517 1 943 € 18.5 IV  

2 Vadītājs 0.3335 1 
608 € 

18.5 III 
Ainažu 
ugunsdzēsības 

muzejā 

3 Krājumu glabātājs 0.3 1 547 € 18.5 II  

4 Krājumu glabātājs 0.3 1 
547 € 

18.5 II 
Ainažu 

ugunsdzēsības 
muzejā 
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5 Zāles uzraugs 0.236 0.5 215 € 13. I  

6 Apkopējs 0.236 0.5 215 € 13. I  

7 Apkopējs 0.236 0.5 
215 € 

13. I 
Ainažu 

ugunsdzēsības 
muzejā 

   5.5 3290 €   

 

4. Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus. 

5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.martā.  

  

Lēmums Nr.60. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par Salacgrīvas novada muzeja direktora iecelšanu amatā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.57 “Par Salacgrīvas muzeja un Ainažu 

ugunsdzēsības muzeja reorganizāciju”, Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu 

Nr.60 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu””, saskaņā ar 

2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 20.februāra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iecelt Ievu Zilveri, personas kods [..], Salacgrīvas novada muzeja direktores amatā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.martā.  

  

Lēmums Nr.61. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada kultūras centra direktora iecelšanu amatā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 “Par Salacgrīvas kultūras nama, Ainažu 

pilsētas kultūras nama, Liepupes pagasta tautas nama, Lauvu tautas nama reorganizāciju”, 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.60 “Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību 

un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu””, ņemot vērā 2019.gada 14.februāra Salacgrīvas novada 

kultūras iestāžu vadītāju izvērtēšanas komisijas atzinumu un saskaņā ar 2019.gada 18.februāra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iecelt Pārslu Dzērvi, personas kods [..], Salacgrīvas novada kultūras centra direktora amatā.  

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.martā.  
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Lēmums Nr.62. Salacgrīvas novada kultūras iestāžu vadītāju izvērtēšanas komisijas 2019.gada 

14.februāra sēdes protokols Nr.1 uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.217  

“Par Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar 

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, 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 izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.217 “Par 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas apstiprināšanu”(protokols 

Nr.9; 12.§): 

 

 Izteikt lēmuma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

 

“2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos  Kristaps Močāns”. 

 

Lēmums Nr.63.  

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 

“Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba grupu” 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu 

vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija 

Keisele. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, 

2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns, Dagnis Straubergs balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ veikt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada 

domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.238 “Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam uzraudzības darba grupu”: 

 

1. Lēmuma 2.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“2. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības darba 

grupu šādā sastāvā: 

2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājs. 

2.2. Darba grupas locekļi: 

       2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs; 

       2.2.2.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors; 
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       2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos; 

                   2.2.4.Salacgrīvas novada domes ekonomists-budžeta plānotājs; 

                   2.2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītājs.” 

2. Lēmuma 3. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājs.” 

 

Lēmums Nr.64.  

 

9. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr.239  

“Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam  

uzraudzības darba grupu” 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu 

vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija 

Keisele. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, saskaņā ar 

2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 ⹂Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns, Dagnis Straubergs 

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

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 

Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.239 ⹂Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās 

attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības darba grupu” (protokols Nr. 10; 22. §): 

 

1. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

⹂2. Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam uzraudzības 

darba grupu šādā sastāvā: 

2.1. Darba grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājs. 

2.2. Darba grupas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes ekonomists-budžeta plānotājs; 

2.2.5.Salacgrīvas novada domes projektu vadītājs.” 

2. Izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: 

⹂3. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājs.” 

 

Lēmums Nr.65. 

 

 

10. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā 
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nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Kā pašvaldības pārstāvi Salacgrīvas novada Tūrisma padomē apstiprināt pašvaldības 

deputātu un domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.235 ⹂Par izmaiņām 

Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā” (protokols Nr.10, 18.§).  

 

Lēmums Nr.66. 

 

 

11. § 

Par neapbūvēta zemes gabala “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.310 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 10; 8.§), 2018.gada 5.decembra Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.32, ņemot vērā to, ka nekustamā 

īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu eur 4370,00 (četri 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu 

pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6625 002 0372, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu eur 

4370,00 (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.67. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2018.gada 5.decembra izsoles protokola Nr.32 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.septembra lēmumu Nr.340 „ Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā  nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 11; 3.§), 2019.gada 6.februāra Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, ņemot vērā to, ka 

nekustamā īpašuma nosolītājs ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 3445,00 

(trīs tūkstoši četri simts četrdesmit pieci euro), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, 

Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 005 0270, pārdošanu par izsolē nosolīto 
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cenu euro 3445,00 (trīs tūkstoši četri simts četrdesmit pieci euro)  un noslēgt pirkuma 

līgumu ar  [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.68. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 6.februāra izsoles protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr.203 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā  nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 7; 10.§), 2018.gada 28.novembra Salacgrīvas novada 

domes lēmumu Nr. 366 “Par nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā pirkuma samaksas 

termiņa pagarināšanu” un 2018.gada 16.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.27, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs ir 

samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu euro 9125,00 (deviņi tūkstoši viens simts 

divdesmit pieci euro), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meža iela 10, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 005 0041, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu euro 

9125,00 (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  

[..]. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli  

likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 37.panta 1.daļas noteiktā kārtībā. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.69. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2018.gada 16.augusta izsoles protokola Nr.27 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

14. § 

Par zemes gabala daļas “Lauči”, Svētciemā,  Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta ceturtās 

daļas 8.punktu, Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22. augusta  lēmumu Nr.269 „Par zemes 

gabala daļas „Lauči”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..] ir samaksājusi zemes gabala 

“Lauči”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0384 ½ domājamās daļas nosacīto cenu euro 

1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  zemes gabala daļas 

“Lauči”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0384 ½ domājamās daļas pārdošanu 

par nosacīto cenu  euro 1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro) un noslēgt 

pirkuma līgumu ar [..] par iepriekš minētā zemes gabala daļas pārdošanu ½ domājamās 

daļas apmērā.  

2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi, 

saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.70. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa  „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.243 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa  „Tūjas iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, 2017.gada 15.februāra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 53 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

21.jūnija lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Tūjas iecirknis 4” - 2, 

Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi 2017.gada 

27.februārī noslēgtā nomaksas pirkuma līguma Nr. 9-3/1  nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro 

580,00 (pieci simti astoņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa  „Tūjas 

iecirknis 4” - 2, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0364  pārdošanu par nosacīto cenu 

euro 580,00 (pieci simti astoņdesmit euro) [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.71. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Mehanizācijas iela 2, 

kadastra Nr. 6672 007 0461, sastāv no divām zemes vienībām,  zemes vienības  kadastra apz. 6672 

007 0461 (0,0504 ha platībā) uz kuras atrodas noliktava ar pagrabu, kadastra apz. 6672 007 0461 

001 un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0515 (0,3191 ha) uz kuras atrodas būve ar 

kadastra apz. 6672 007 0515 001. 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000418262. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

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

Svētciemā, Mehanizācijas iela 2, kadastra Nr. 6672 007 0461. 

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

noteikšanu. 

  

Lēmums Nr.72. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas parks”, “Muižas parks 1”  

un “Muižas parks 2”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Īpašums “Muižas parks”, kadastra Nr. 6660 009 1353, sastāv no zemes vienības  ar kadastra 

apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā),  kas reģistrēts uz pašvaldības vārda Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458896. 

Īpašums “Muižas parks 1”, kadastra Nr. 6660 009 0587, sastāv no zemes vienības  ar 

kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā),  kas reģistrēts uz pašvaldības vārda Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000560352. 

Īpašums “Muižas parks 2”, kadastra Nr. 6660 009 0588, sastāv no zemes vienības  ar 

kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā),  kas reģistrēts uz pašvaldības vārda Liepupes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000560354. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli kā vienu nekustamo īpašumu: 

1.1.“Muižas parks”, kadastra Nr. 6660 009 1353; 

1.2.“Muižas parks 1”, kadastra Nr. 6660 009 0587; 

1.3.“Muižas parks 2”, kadastra Nr. 6660 009 0588. 

2. Nekustamā īpašuma nodaļai apvienot un iekļaut zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 

0572 (2,6681 ha platībā), 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā), 6660 009 0575 (0,3407 ha 

platībā) viena īpašuma sastāvā, nosakot vienu nosaukumu “Muižas parks”. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domes kārtējā sēdē. 

  

Lēmums Nr.73.  

 

 

18. § 

Par apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 21.janvārī saņemts [..] apbūvēta zemesgabala 

atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 21.janvārī ar reģ. Nr. 

7.14.1/27). 

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

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

iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvā, Atlantijas ielā 26,  

kadastra Nr.[..], nodošanu atsavināšanai. 
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[..] 

Īpašumtiesības uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda zemes gabalam Atlantijas ielā 26, 

Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. [..] (0,14 ha platībā) nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000463904. 

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

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

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 5.februāra 

Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo apbūvētu zemesgabalu, 

Atlantijas ielā 26, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr.[..] (0,14 ha platībā), pārdodot par brīvu 

cenu [..], kuram Valsts un pašvaldību 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 apbūvēta zemesgabala Atlantijas ielā 26, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr.[..] 

(0,14 ha platībā) nosacīto cenu euro 3060,00 (trīs tūkstoši sešdesmit euro). 

3. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Atlantijas ielā 26, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr.[..] 

(0,14 ha platībā) atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.74. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā, “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542, 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra 

apz. 6672 007 0542 001 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000424563. 

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

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

novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 9.janvāra sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes 

Apeines sniegto atkārtotu  tirgus novērtējuma izziņuNr.0901/4 (reģistrēts Salacgrīvas novada doms 

Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 5.martā ar Nr. 7-14.2/49 un  2019.gada 11.janvārī ar reģ. Nr. 

7.14.2/7), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā, “Ataudziņas”, kadastra Nr. 6672 007 0542. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – euro 1 900,00 (viens 

tūkstotis deviņi simti euro), tai skaitā zemes vērtība 570,00 euro (pieci simti septiņdesmit 

euro). 
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3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

  

 

Lēmums Nr.75. Pielikums uz 4 lp., 2018.gada 14.februāra nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite 

Nr.2018-25 uz 15 lp. un 2019.gada 9.janvāra izziņa Nr.0901/4 par nekustamā īpašuma tirgus vērtību 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Nekustamais īpašums “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152 ir 

Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas  reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.614. 

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

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 9.janvāra sertificētas nekustamā īpašuma 

vērtētājas Ilzes Apeines sniegto 2018.gada 5.martā ar Nr. 7-14.2/49 tirgus novērtējuma atkārtotu 

izziņu (reģistrēts Salacgrīvas novada doms Nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 11.janvārī ar reģ. 

Nr. 7.14.2/6) un saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Tūjas skola”, Liepupes pagasts, kadastra Nr. 6660 006 0152,  kas sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 

(1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, kadastra Nr. 6660 006 0152 nosacīto cenu – 

euro 9 200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro), tai skaitā zemes vienību vērtība 3 200,00 

euro (trīs tūkstoši divi simti euro). 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājai veikt visus attiecīgos pasākumus, lai informētu 

dzīvokļu īrniekus par īpašuma atsavināšanu. 

  

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 4 lp., 2018.gada 13.februāra nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite 

Nr.2018-26 uz 19 lp. un 2019.gada 9.janvāra izziņa Nr.0901/3 par nekustamā īpašuma tirgus vērtību 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 23.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.11 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu”,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

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

novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 5.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.2, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 
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atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pārupes iela 1A, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6660 009 0525 (0,5537 ha platībā) nosacīto cenu – euro 3825,00 (trīs tūkstoši 

astoņi simti divdesmit pieci euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.77. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.394 “Par 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

3.pantu, 2019.gada 25.janvāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, saskaņā 

ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pārslas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra 

Nr. 6660 012 0131 3,47 ha platībā nosacīto cenu – euro 6 620,00 (seši tūkstoši seši simti 

divdesmit euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.78. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 25.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 23.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.9 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

3.pantu, 2019.gada 5.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā 

ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Grīšļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā , kadastra 

Nr. 6672 005 0256 1,02 ha platībā nosacīto cenu – 1 520,00 euro (viens tūkstotis pieci simti 

divdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība 200,00 euro (divi simti euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 
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Lēmums Nr.79. Pielikums uz 4 lp.,  Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un 2019.gada 31.janvāra 

atskaite Nr.2019-16 par novērtējamā objekta tirgus vērtību uz 13 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Zemes gabals “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342 (4,2589 ha platībā) 

saskaņā ar 2006.gada 15.novembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr. 15;11) ir 

noteikts  Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.  

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala izmantošanas mērķis - pārējo sabiedriskās 

nozīmes objektu apbūve. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2019.gada 14.janvārī 

sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines noteikto tirgus nomas maksu zemes 

gabalam “Mālupes” (saņemts nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 15.janvārī un reģistrēts ar Nr. 

7.14.2/14) un saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Rīkot zemes gabala “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342 (4,2589 ha 

platībā)  (robežu shēma - pielikums Nr.1),  nomas tiesību mutisku izsoli. 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – bez apbūves tiesībām,  atbilstoši Teritorijas 

plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Noteikt zemes gabala “Mālupes” ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0342 (4,2589 ha 

platībā)  izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam –  180,00 euro. 

5. Noteikt nomas līguma termiņu - 6 (seši) gadi. 

6. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

8. Apstiprināt zemes  nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

  

 

Lēmums Nr.80. Pielikumi uz 7 lp. un 2019.gada 14.janvāra izziņa Nr.1401/02 par tirgus nomas 

maksas noteikšanu uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu  Jūras ielā 4A un Jūras ielā 4B, Tūjā,  

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Īpašums Jūras ielā 4A, Tūjā ar īpašuma kadastra apz. 6660 003 0485, kas sastāv no diviem 

zemes gabaliem - Jūras iela 4A ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0485 (2731 kv.m platībā) 

un Jūras iela 4B ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0498 (269 kv.m platībā), saskaņā ar 

2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13;48) ir noteikti kā  

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgi.  
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Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala Jūras iela 4A ar zemes vienības kadastra 

apz.6660 003 0485 (2731 kv.m platībā ) izmantošanas mērķis – dabas pamatne, ūdeņi un 

savrupmāju apbūve. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemes gabala Jūras iela 4B  ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 003 0498 (269 kv.m platībā) izmantošanas mērķis – savrupmāju apbūve. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2019.gada 11.janvārī 

sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines noteikto tirgus nomas maksu zemes 

gabaliem Jūras iela 4A un Jūras iela 4B (saņemts nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 11.janvārī 

un reģistrēts ar Nr. 7.14.2/8) un saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rīkot zemes gabalu Jūras iela 4A ar zemes vienības kadastra apz.6660 003 0485 (2731 kv.m 

platībā) un Jūras iela 4B ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0498 (269 kv.m platībā)  

(robežu shēma - pielikums Nr.1),  nomas tiesību mutisku izsoli, izsolot tos kā vienu nomas 

tiesību izsoles objektu. 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – bez apbūves tiesībām,  atbilstoši Teritorijas 

plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Noteikt izsoles objekta sākumcenu nomas maksu vienam gadam –  110,00 euro. 

5. Noteikt nomas līguma termiņu - 6 (seši) gadi. 

6. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

8. Apstiprināt zemes  nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

  

Lēmums Nr.81. Pielikumi uz 7 lp. un 2019.gada 8.janvāra izziņa Nr.0801/01 par tirgus nomas 

maksas noteikšanu uz 3 lp. pievienoti protokolam  pievienots protokolam. 

 

 

26. § 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemi Aizkalna ielā 2A, Salacgrīvā 

 

Izskatījusi [..]  2007.gada 19.janvāra iesniegumu par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu 

Salacgrīvas pilsētā uz zemes gabalu Aizkalna ielā 2A un iepazinusies ar lietas materiāliem, 

Salacgrīvas novada dome konstatē: [..] 

 Nekustamajam īpašumam Salacgrīvā, Aizkalna ielā 2A noteikti sekojoši lietošanas tiesību 

apgrūtinājumi: Baltija jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija - 

0,2539 ha, biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija -0,2539 ha, ūdensnotekas, kā arī uz tās 

esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs -0,0484 ha. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas 

lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem 

attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Atjaunot īpašuma tiesības [..] uz zemes gabalu 0,2539 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

Salacgrīvā, Aizkalna ielā 2A, saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem. 

 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo 

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

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

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

  

Lēmums Nr.82. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

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” 

 

2019.gada 17.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “LARKO”, reģ. 

Nr.50203022131 projekta vadītāja Jāņa Kotlera  iesniegums (reģ. Nr. 3-16.1/24) ar lūgumu izdarīt 

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

palielināt apbūves tiesību platību līdz 422 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”, ņemot vērā 2019.gada 7.februāra Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas 

Ilzes Apeines noteikto tirgus apbūves gada maksu zemes gabalam Vidzemes ielā 4A, ar zemes 

vienības kadastra apz. 6615 003 0073 (saņemts 2019.gada 7.februārī Nekustamā īpašuma nodaļā ar 

Nr. 7.14.2/37), saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 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, 422 kv.m platībā, saskaņā ar 

pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.” 

2.  Noteikt, ka apbūves tiesību gada maksu 84,40 euro apbūves tiesīgais maksā no 2019.gada 

1.marta. 

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

piešķiršanu). 

  

Lēmums Nr.83. Pielikums uz 1 lp., 2019.gada 7.februāra izziņa Nr.0702/01 par tirgus nomas 

maksas noteikšanu uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par grozījumu 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētu zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/62 
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2019.gada 13.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], deklarētā adrese [..], 

iesniegums (reģ. Nr.3.16.1/75) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētas 

zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/62 [..] 

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” 5. un 17.punktu, saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētas zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/62 punktus 1.1.  

un 3.3. jaunā redakcijā: 

“ 1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā zemesgabalu, kas atrodas Valmieras 

ielā 15, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0106 (1304 kv.m platībā) 2/3 

domājamās daļas apmērā (turpmāk -Zemesgabals).”  

“3.3. Nomnieks maksā iznomātājam zemesgabala nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5. punktā 

noteikto. Papildus nomas maksai nomnieks maksā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

apmērā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.” 

2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2013.gada 1.augustā noslēgtā Pilsētas zemes nomas līgumā Nr. 

8-2.1/62. 

  

Lēmums Nr.84. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

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

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 28.janvārī ar reģ. 

Nr.3.16.2/45) par 2009.gada 18.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/17 īpašumā 

Salacgrīvas pagastā “Jaunradziņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0160 (0,9 ha platībā) un 

zemes vienību ar kadastra apz. 6672 009 0163 (0,1 ha platībā )  pagarināšanu. 

2009.gada 18. maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-.1./17 (ar vienošanos 

Nr. 1 Reģ. Nr. 8-2.1/5 un vienošanos Nr. 2 Reģ. Nr. 8-2.1/14) termiņš ir  līdz 2019. gada 17.maijam. 

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

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

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

2019.gada 20.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Pagarināt 2009.gada 18.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/17 par 

zemes vienībām kadastra apz. 6672 009 0160 (0,9 ha platībā) un kadastra apz. 6672 009 

0163 (0,1 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) 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. 
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Lēmums Nr.85. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

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

 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Rigaburger”, reģ. Nr. 40003666476 iesniegums 

(reģistrēts 2019.gada 17.janvārī ar reģ. Nr.3.16.1/22) 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 “Rigaburger” 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 2019.gada 20.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, 

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

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt SIA “Rigaburger”, reģ. Nr. 40003666476 daļu no zemes starpgabala  Valdemāra 

ielā 82A ar zemes vienības kadastra apz. 6605 006 0045 360 kv.m platībā (pielikums).  

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas 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. 

6. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.402 (protokols Nr.13; 

19.§). 

  

Lēmums Nr.86. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2019.gada 29.janvāra iesniegums, reģistrēts ar reģ. 

Nr.3.16.1/55, ar lūgumu nodrošināt ar dzīvojamo platību, jo personas ir bez dzīves vietas.  

2019.gada 11.februārī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/49 un iesaka sniegt 

personai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, slēgt īres līgumu uz dzīvojamo telpu [..]. Persona, 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.2.punkta nosacījumiem, atbilst personas 

statusam, kura ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. 
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[..] Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ņemot vērā to, ka 

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu 

slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija 

saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”4.2.punktu,  

2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo 

telpu īres maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā arī pamatojoties uz 2019.gada 20.februāra Attīstības 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt īres tiesības [..]. 

2. Noteikt īres maksu 0,03 euro  par vienu kv.m mēnesī. 

3. [..], slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu, paredzēt, ka pašvaldība sedz daļu no maksas 

par komunālajiem pakalpojumiem, t.i., sedz izīrētās telpas apkures maksas daļu 70% 

apmērā. 

4. Slēdzot īres līgumu ar [..] noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

  

Lēmums Nr.87. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 

11.februāra atzinums Nr.1.17/49 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.348  

“Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā  

esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā” 

 

Salacgrīvas novada dome, pieņemot 2018.gada 17.oktobra lēmumu Nr.348 “Par sadarbības 

līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā  esošo tiešās pārvaldes 

iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, ir nolēmusi 

slēgt sadarbības līgumu (atbilstoši lēmumam pielikumam) ar Jaunsardzes un informācijas centru par 

sadarbību jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jautājumu risināšanu par jaunatnes pilsoniskās apziņas 

un personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā 

un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko apziņu un interesi par 

dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, tai skaitā, licencēto jaunsargu 

interešu izglītības programmu īstenošanu. Salacgrīvas novada domē ir saņemts Jaunsardzes un 

informācijas centra iesniegtais sadarbības līgums jaunā redakcijā.   

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Jaunsardzes un informācijas centrs iesniegto 

sadarbības līguma projektu jaunā redakcijā, kuru nepieciešams noslēgt, lai varētu organizēt 

jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2019.gada 18.ferbuāra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2018.gada 17.oktobra lēmumā Nr.348 “Par 

sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā  esošo tiešās 

pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”: 

  

Apstiprināt noslēdzamo sadarbības līgumu par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu 

interešu un izglītības programmu īstenošanā jaunā redakcijā (saskaņā ar pielikumu). 

  

Lēmums Nr.88. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 
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33. § 

Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada 

izglītības iestādēs 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.B-13 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pamata un speciālā budžeta izpildi”, saskaņā ar 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, 

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

– nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Salacgrīvas novada 

izglītības iestādēs no 2019.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu “Salacgrīvas novada domes 

iestāžu 2018.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā”. 

2. Lēmumā noteiktās viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas piemērojamas, 

veicot savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Lēmums Nr.89. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā 

(no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 709 (ar grozījumiem 13.12.2016. MK noteikumi Nr.787 un 17.10.2017. MK 

noteikumi Nr.625) “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātai izglītības iestādei”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu, 

saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

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

  

1. Apstiprināt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas no pusotra gada vecuma 

līdz četru gadu vecumam EUR 238.74 mēnesī un vidējās izmaksas vienam izglītojamam, 

kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei EUR 148.55 mēnesī 

Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 

2. Informācijas nodaļai nodrošināt izmaksu publiskošanu pašvaldības mājas lapā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

  

Lēmums Nr.90. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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35. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419  

“Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju  

nolikuma apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu 

grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu Nr.419 apstiprinātajā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (turpmāk – 

nolikums):   

 

1. Papildināt nolikumu ar 3.13. punktu šādā redakcijā: 

“3.13. Atbilstoši budžetā ieplānotajiem līdzekļiem, tiek veikta amatpersonas (darbinieka) 

veselības apdrošināšana, ņemot vērā, ka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt 

pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra. Ja apdrošināšanas 

polises cena pārsniedz minēto apmēru, amatpersona sedz cenu starpību.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu. 

  

Lēmums Nr.91.  

 

36. § 

Par kredīta ņemšanu projekta “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”  

līdzfinansējuma nodrošināšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2018.gada 29.jūnijā Lauku  atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde pieņēma lēmumu par projekta “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve” apstiprināšanu.   

Projekta kopējās izmaksas 776342 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 653564,78 EUR.  

Pamatojoties uz 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Lai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros realizētu projektu “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”, ņemt kredītu 617067 EUR 

(seši simti septiņpadsmit tūkstoši piecdesmit seši euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta 

atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 

gads, pamatsummu atmaksāt no 2020.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai.  

  

Lēmums Nr.92. 

 

37. § 

Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums  

“Ceturtais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” iesniegšanu 

 

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

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar 
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2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Sabiedrības informēšanas 

pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to tradicionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu 

un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai izziņas literatūrai, informatīvi 

izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”, iesniedzot projektu „Iekļaujoši 

izglītojošs masu pasākums “Ceturtais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 10780,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 8760,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 18,74 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2020,00 

(divi tūkstoši divdesmit eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.93. 

 

38. § 

Par projekta „Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” iesniegšanu 

 

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

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

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

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

ielaišana Salacas upes baseinā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 10 000,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 8 500,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 1 500,00 

(viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.94. 

 

39. § 

Par projekta “Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” iesniegšanu 

 

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

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

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu “Vaislas taimiņu zveja to 

populācijas pavairošanai Salacā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 2181,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 1881,00. 
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4. Pašvaldības līdzfinansējums 13,76 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 300,00 

(trīs simti eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.95.  

 

40. § 

Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

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

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

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

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

Salacas upē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 17000,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 11,765 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2000 

(divi tūkstoši eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.96.  

 

41. § 

Par projekta „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

 

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

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

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Nēģu populācijas 

pavairošana Salacas upē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 3630,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 3160,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 12.95 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 470,00 

(četri simti septiņdesmit eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.97. 

 

42. § 

Par projekta „Nārsta vietu atjaunošana Korģē” iesniegšanu 

 

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

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



30 

 

2019.gada 20.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

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

Korģē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 15 380,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 2,47 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 380,00 (trīs 

simti astoņdesmit eiro, 00 centi). 

  

Lēmums Nr.98.  

 

 

43. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes 

priekšsēdētājas vietnieces Andas Zvejnieces 2018.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.2/762),valdes priekšsēdētājas vietnieces Andas Zvejnieces 2019.gada 7.februāra papildus 

iesniegtos dokumentus (reģ.Nr.3.16.2/65) un 2019.gada 21.februārī iesniegto precizēto tāmi 

(reģ.Nr.3.16.2/94), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 

2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2019.gada 20.februāra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 1695 euro  (Viens tūkstotis seši simti 

deviņdesmit pieci euro), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Svētciema attīstības 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. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 19 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

44. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

(ziņo D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja 

A.Pavlovska 2018.gada 28.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/350) un 2019.gada 19.februārī 

iesniegto iesniegumu ar precizēto tāmi (reģ Nr. 3.16.2/88), pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 
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domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais 

izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, 

saskaņā ar 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4335 euro (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 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 „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.100. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes 

priekšsēdētāja M.Volksona 2018.gada 26.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/852), ņemot vērā  

2019.gada 18.februārī iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/83) sniegto skaidrojumu,  pamatojoties 

uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu 

pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir 

nepieciešams finansējums, saskaņā ar 2019.gada 18.februārā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

  

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit seši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 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 „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.101. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

46. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Sprints A” rīkotā pasākuma  

“Izturības un šķēršļu skrējiens”  Ziemeļlivonijas festivāla ietvaros organizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.4000815617956) valdes priekšsēdētāja Madaras 

Kānītes 2018.gada 13.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/897)  un 2019.gada 18.februārī 

(reģ.Nr.3-16.2/85) iesniegto plānoto “Izturības un šķēršļu skrējiens”  Ziemeļlivonijas festivāla 

ietvaros organizēšanas tāmi, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 
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pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 

atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 

18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 20.februāra Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Sprints A” rīkoto pasākumu ““Izturības un šķēršļu skrējiens”  

Ziemeļlivonijas festivāla ietvaros ar EUR 650.00 (seši simti piecdesmit euro) saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „„Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.102. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

  

Lēmums Nr.103. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

48. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.104. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

49. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 
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Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

  

Lēmums Nr.105. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

50. § 

Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks”  

nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.106. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51. § 

Par Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

  

Lēmums Nr.107. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

52.Papildus darba kārtības jautājumi: 

52.1. § 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada domes deputātes Ilonas Balodes 2019.gada 13.februāra 

iesniegumu par atbrīvošanu no Salacgrīvas novada domes deputāta pienākumu pildīšanas, saskaņā 

ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ: 
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1. Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputātes Ilonas Balodes, personas kods 

[..], pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi uz personiska rakstiska iesnieguma pamata. 

2. Lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa iesniegt Salacgrīvas novada 

vēlēšanu komisijai trīs dienu laikā. 

  

Lēmums Nr.108. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

52.2. § 

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

“Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju 

locekļu ievēlēšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 

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

domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”: 
 

1. Izslēgt no Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāva deputātu Kristapu 

Močānu. 

2. Iekļaut Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputāti Aiju Kirhenšteini. 

3. Iekļaut Finanšu komitejas sastāvā deputātu Kristapu Močānu. 

 

Lēmums Nr.109.  

 

 

52.3. § 

Par projekta „Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma 

infrastruktūrā” iesniegšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar vietējās rīcību grupas “Jūrkante” 

paziņojumu par izsludināto atklāto projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcībā „Atbalsts vides 

resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” ar projektu „Klimata pārmaiņu 

mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro). 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 200000 (divi simti tūkstoši euro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 180000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes enerģētiķi Ziedoni 

Tomsonu. 

  

Lēmums Nr.110. 

53. § 
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Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. 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 

2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-3 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada 

pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.111. Pielikums uz 10 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54. § 

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

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” direktores 

v.i. A.Lūses iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 14.februārī, reģ. 

Nr.3.18/65) un tam pievienotiem maksas pakalpojuma un  neaizpildītās vienas gultas vietas 

izmaksas aprēķiniem vienai dienai, 2019.gada 19.februārī iesniegtajiem precizētiem aprēķiniem, un 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.111 “Par saistošo 

noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un speciālo budžetu”” 

apstiprināšanu”,  2019.gada 20.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

  

1. Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco 

ļaužu mītne ,,Sprīdīši” EUR 21.77. 

2. Noteikt Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” viena iemītnieka 

gultas vietas izmaksu par laika posmu, kamēr sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējs 

atrodas ilgstošā prombūtnē (t.i. ārstniecības iestādē ilgāk par 30 dienām), EUR 18.48 

dienā par vienu brīvo vietu. 

3. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām 

brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība 

veic domes finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 18.48 dienā 

par vienu brīvo vietu. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 

2018.gada 19.decembra lēmumu Nr. 440 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco 

ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
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pakalpojuma maksas apstiprināšanu” un 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.29 “Par 

norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” sniegtajiem 

pakalpojumiem”.  

5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.martā. 

  

Lēmums Nr.112. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (28.02.2019.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (28.02.2019.) 


