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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 
 

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.2 

Salacgrīvā         2018.gada 21.februārī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

3. Par “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

4. Par grozījumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikumā 

5. Par grozījumiem Salacgrīvas muzeja nolikumā 

6. Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam 

apstiprināšanu 

7. Par Liepupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

8. Par Liepupes pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

9. Par atļauju Liepupes vidusskolas direktorei Artai Rubezei savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

10. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

11. Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu  

12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvjiem biedrības “Jūrkante” kopsapulcē un valdē  

13. Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

14. Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma 

vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu 

15. Par ceļa zīmju noņemšanu Ainažu pilsētā  

16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.402 “Par 

patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” 

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

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dūjas” – 2, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam  

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožābeles”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 93A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
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22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

23. Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

24. Par īpašuma Slīmesti, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iegādāšanos pašvaldības 

īpašumā 

25. Par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Krišjāņa Barona ielā 6A, 

Ainažos 

26. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

27. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

28. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

29. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

30. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

32. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

33. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

34. Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

35. Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

36. Par zemes gabala daļas iznomāšanu nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un Mehanizācijas 

ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā 

37. Par zemes gabalu Dārza ielā 2 un  Dārza ielā 2A, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

38. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 8A, Ainažos iznomāšanu un nomas 

līguma slēgšanu 

39. Par grozījumiem 2016.gada 24.maijā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49   

40. Par biedrības "Marmots" projekta "Dzīvais labirints" līdzfinansēšanu 

41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Vidzemes 

ielā 11, Salacgrīvā 

42. Par Alekseja Lundina dibinātā Salacgrīvas klasiskā mūzikas fonda projekta „Peldošā 

skatuve” līdzfinansēšanu 

43. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” projekta 

„Pontonu sistēma Salacā” realizēšanai 

44. Par piedalīšanos nacionālas nozīmes projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana" 

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

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

47. Par projekta „Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” iesniegšanu 

48. Par projekta "Zini, sargā un copē!" iesniegšanu 

49. Par projekta „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas pilsētas ielu apgaismojumā” iesniegšanu 

50. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

51. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

52. Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

53. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

nekustamajam īpašumam- īres dzīvoklim [..] 

54. Par kredīta ņemšanu ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā 

55. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 

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

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs 
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57. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 445 “Par 

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

58. Papildus darba kārtības jautājumi: 

58.1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata 

58.2. Par biedrības "Kuivižu Jahtklubs" projekta "Vēja paradīze" līdzfinansēšanu 

58.3. Par nocirsto koku īpašumā “Atmatas”, Ainažu pagastā pārdošanu par brīvu cenu 

59. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

Informācija: 

1. Par plānotajiem projektiem  

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

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

Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada 

domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars 

Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Artis Ukass – Salacgrīvas novada domes 

būvinspektors, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Arta 

Rubeze – Liepupes vidusskolas direktore, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 

vadītāja pienākumu izpildītāja, Ieva Zilvere – Salacgrīvas muzeja vadītāja, Ilva Erkmane – Salacgrīvas 

novada domes ainavu arhitekte, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, 

Edžus Jirgensons – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Jānis 

Blūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos 

Uzaicinātās personas: I.Z. 

 

Nepiedalās - deputāti A.Zunde (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 58 jautājumiem un 3 

papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

(ziņo I.Balode) 

 

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, 35. panta 

ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 

17.janvāra atzinumu Nr.1-18/537 “Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 2018.gada 
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12.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”   

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.407 “Par saistošo 

noteikumu Nr.7 „Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16; 6.§). 

 

Lēmums Nr.21. Pielikumi uz 3 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 

17.janvāra atzinums Nr.1-18/537 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 17.janvāra atzinumu Nr.1-18/492 “Par saistošajiem 

noteikumiem”, pamatojoties uz 2018.gada 12.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 

2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas 

novadā” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.408 “Par saistošo 

noteikumu Nr.8 „Ienākumu netestētie pašvaldības sociālās palīdzības  pabalsti Salacgrīvas 

novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 7.§). 

 

Lēmums Nr.22. Pielikumi uz 3 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 

17.janvāra atzinums Nr.1-18/492 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores K.Borozdinas priekšlikumu, 

saskaņā ar 2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 

14.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Ilona Balode, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumu Nr.5 “Par “IV 

Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr. 1; 5.§). 

 

Lēmums Nr.23. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par grozījumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 99.1 pantu, 

Limbažu novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumu (protokols Nr.22, 22.§) “Par grozījumiem 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes nolikumā”, kā arī saskaņā ar 

2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas 

novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.445 (protokols Nr.15; 4.§) “Par Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes nolikumā  (turpmāk – nolikums): 

 

Papildināt nolikumu ar 2.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

““2.2.12. saskaņo Sporta skolas slēdzamo līgumu projektus, kuros paredzēts Limbažu un/vai 

Salacgrīvas pašvaldības līdzfinansējums.” 

 

Lēmums Nr.24. Limbažu novada domes 2018.gada 3.janvāra vēstule Nr.4-13.3.1/18/3 uz 3 lp. 

pievienota protokolam. 

 

 

5. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas muzeja nolikumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  2018.gada 

12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.156 “Par Salacgrīvas muzeja nolikuma apstiprināšanu” 

apstiprinātajā Salacgrīvas muzeja nolikumā: 

 

1. Izteikt nolikuma 1.6.punktu šādā redakcijā: 

“1.6. Muzejs darbojas saskaņā ar Muzeju likumu, likumu „Par pašvaldībām” u.c. 

normatīvajiem aktiem, Salacgrīvas novada domes lēmumiem un rīkojumiem, kā arī ar 

Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Muzeju ētikas kodeksu un šo Nolikumu”. 

2. Izteikt nolikuma 7.6.punktu šādā redakcijā:  

 “7.6. Vadītājs slēdz dāvinājuma līgumus un apstiprina dāvinājumu pieņemšanas-nodošanas 

aktus attiecībā uz Muzeja krājuma papildināšanu, ja dāvinājuma summa nepārsniedz                       
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EUR 700 (septiņi simti euro). Muzejā ir krājuma komisija, kas darbojas saskaņā ar Muzeja krājuma 

noteikumos noteikto krājuma komisijas darba kārtību”. 

 

Lēmums Nr.25. 

 

6. § 

Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2019.-2023.gadam 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.532 „Muzeju 

akreditācijas noteikumi”, saskaņā ar 2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2019.-2023. 

gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.26. Pielikums uz 20 lp. pievienots protokolam. 

 

7. § 

Par Liepupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, pamatojoties 

uz 2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Liepupes pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu 

Nr.110 “Par Liepupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 20.§) 

apstiprināto Liepupes vidusskolas nolikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.augustā. 

 

Lēmums Nr.27. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

8. § 

Par Liepupes pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

 

Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.429 “Par Liepupes 

vidusskolas reorganizāciju”, ar kuru nolemts reorganizēt Liepupes vidusskolu par Liepupes 

pamatskolu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 

12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Ar 2018.gada 1.augustu pārcelt Liepupes vidusskolas direktori Artu Rubezi, personas kods 

[..], Liepupes pamatskolas direktores amatā. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistei Antrai Paeglei organizēt šī lēmuma 

saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

Lēmums Nr.28. 

 

9. § 

Par atļauju Liepupes vidusskolas direktorei Artai Rubezei savienot valsts amatpersonas amatu 

ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Liepupes vidusskolas direktore Arta Rubeze (turpmāk – Persona). 

2. Prasījums 

2.1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Personas 2018.gada 19.janvāra 

iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2018.gada 22. janvārī ar Reģ. Nr. 5-13.1/4) 

(turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz Pašvaldībai sniegt rakstveida atļauju valsts 

amatpersonas amatu savienošanai, lai realizētu likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto, un tieši, sniegt atļauju un 

saskaņojumu Personai savienot Salacgrīvas novada domes iestādes Liepupes vidusskolas  

(turpmāk arī – Liepupes vidusskola) direktores amatu ar blakusdarbu izglītības jomā kā 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas ekspertu komisijas eksperta komisijas 

loceklei. 

3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti 

3.1. Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos 

valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto 

lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai 

amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un 

mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju 

amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 

2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu 

un citu normatīvo aktu prasībām.  

3.2. Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē: 

3.2.1. vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 

3.2.2. nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

3.2.3. nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai. 

4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

4.1. Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs 

valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses.  

4.2. Personas amats: Personas amats Pašvaldībā – Liepupes vidusskolas direktors atbilst valsts 

amatpersonas statusam un saskaņā ar Likuma 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta 

piektās daļas 4.punktu valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti 
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vispārējie un speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts amatpersonas 

amatu ir atļauts savienot ar: 

 citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja Likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi (Likuma 6.panta pirmā daļa); 

 ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas 

amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās (par šajā daļā minētajiem 

amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un 

radošais darbs; šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu 

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai) (Likuma 6.panta otrā daļa); 

 citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas 

amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā 

vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi (Likuma 6.panta trešā daļa); 

 citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu 

un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (Likuma 7.panta 

piektās daļas 4.punkts). 

4.3. Pamatojoties uz Pašvaldības domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr. 293 (protokols                      

Nr.9; 3.§) “Par Liepupes vidusskolas direktora iecelšanu amatā” un 2013.gada 12.augustā 

starp Pašvaldību, kā darba devēju, un Personu kā darbinieku noslēgto Darba līgumu                    

Nr.5-5/78, Persona ar 2013.gada 12.augustu pieņemta darbā par Liepupes vidusskolas 

(turpmāk arī – Skola) direktori.  

        Saskaņā ar Personas amata aprakstu Personas kā Skolas direktora galvenie amata pienākumi 

ir vadīt Skolas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādi un to izpildi; nodrošināt skolu ar 

amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem; nodrošināt Skolas saimnieciski - finansiālo 

darbību u.c.  

         Persona saņem atlīdzību par darbu Skolā, un tās apmērs ir noteikts atbilstoši Ministru 

kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

Pašvaldības domes lēmumiem. 

4.4. Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 7.februāra atbildes e-pasta vēstuli 

(reģ. Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr. 3-11/163) Izglītības kvalitātes valsts dienests 

informē, ka ar ekspertiem slēdz uzņēmuma līgumu, nosakot noteiktu periodu (parasti 

nedēļa), kura ietvaros tiek pildīti eksperta pienākumi.  

         Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē 

izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās 

izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 

10.punkts nosaka, ka ekspertu komisijā izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības 

vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanai iekļauj personas, kuras ir 

apguvušas dienesta organizētos izglītības iestāžu darbības, izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus un kuras atbilst noteikumos noteiktajām prasībām.  

         Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu 

ekspertu komisijā iekļaujamo ekspertu skaitu nosaka Izglītības kvalitātes valsts dienests, 

ņemot vērā akreditācijai pieteikto izglītības programmu skaitu, to veidus un pakāpes, 

izglītojamo skaitu un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas iesniegumā norādīto 

informāciju. Ekspertu skaits ir ne mazāks ar trīs, no kuriem viens ir ekspertu komisijas 

vadītājs. Akreditācijas ekspertu komisijas pienākumi ir iepazīties ar pašnovērtējuma 

ziņojumu un iestādes dokumentiem, kas nepieciešami vērtēšanā; veikt vērtēšanu atbilstoši 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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normatīvajiem aktiem un metodikai, noteiktajā termiņā iesniegt Izglītības kvalitātes valsts 

dienestā parakstītu ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu vienā eksemplārā papīra 

formā (datordrukā) un elektroniski, nodošanas un pieņemšanas aktu par termiņā paveiktu 

darbu un no ekspertiem saņemtos iesniegumus par komandējumu (darba braucienu) 

izdevumiem un to apliecinošus dokumentus u.c. Eksperta kompetence un pienākumi ir 

piedalīties Akreditācijas ekspertu komisijas sanāksmēs, darba plānošanā, informācijas 

apmaiņā un paveiktā darba analīzē; piedalīties ziņojuma un priekšlikuma izstrādē un 

apspriešanā; saskaņā ar darba uzdevumu sadali plānot darbu nepieciešamās informācijas 

ieguvei, veikt intervijas un anketēšanu, izvērtēt iestādes dokumentus, materiālus un iegūto 

informāciju par iestādes darbību u.c.         

4.5. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā 

panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda 

apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) 

atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. 4.10. Ņemot vērā lēmuma 

sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti 

fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

5. Lēmums 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta pirmo, otro 

un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 2018.gada 

12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

atļaut Artai Rubezei savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Pašvaldības iestādes 

Liepupes vidusskolas direktora amatu ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas 

ekspertu komisijas eksperta amatu. 

 

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta sestajai daļai 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. 

Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas novada domi, ja 

mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut 

turpmāku amatu savienošanu. 

 

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

Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas. 

 

Lēmums Nr.29. Administratīvais akts uz 2 lp. un  iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 

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

 

Pamatojoties uz Finanšu nodaļas vadītājas vietnieces G.Jirgensones 2018.gada 8.februāra 

iesniegumu (reģ.Nr.3-18/59) un noslēgto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu Reģ.Nr.3-25.3/440 

par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 
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Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas 

novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību 

un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

4.apakš sadaļu “Korģenes feldšeru vecmāšu punkts” izteikt šādā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Ambulatorās aprūpes feldšeris - 0.5 

 

€ 345.23 

 

5.1.IA 
 

   

2. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2018.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.30. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, 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 2018.gada 9.februāra sadraudzības pilsētas Handevita uzaicinājumu uz 

Handevitas novada 10.gadu jubilejas svinībām:, ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis 

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

darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu uz Handevitas pilsētu 

Vācijā laikā no 2018.gada 2. līdz 4.martam.  

2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus un dienas naudu no budžeta līdzekļiem 

2010.gada 12.oktobra MK noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” noteiktā kārtībā. 

3. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim, nosakot 

piemaksu par veikto darbu 30% no pamatalgas. 

 

Lēmums Nr.31. Uzaicinājums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

12. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvjiem biedrības “Jūrkante” kopsapulcē un valdē 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 
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Pamatojoties uz biedrības “Jūrkante” (Reģ. Nr. 40008129217, juridiskā adrese: Salacgrīvas 

nov., Ainaži, Parka iela 16, LV-4035) 2018.gada 12.janvāra iesniegumu “Par novada pārstāvju 

izvirzīšanu” (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr. 3-16.2/26) un saskaņā ar 2018.gada 

14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu par Salacgrīvas novada 

domes pārstāvi biedrības „Jūrkante” kopsapulcē un valdē.  

2. Deleģēt Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju Ilonu Jēkabsoni par Salacgrīvas novada domes 

pārstāvi biedrības „Jūrkante” kopsapulcē un valdē. 

 

Lēmums Nr.32. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

13. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs; izsakās E.Keisele) 

 

Ņemot vērā 2018.gada 12.janvāra Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās 

padomes vēlēšanu rezultātus, saskaņā ar 2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvo padomi šādā sastāvā:  

1.1. Nadīna Ozoliņa-Mennika - priekšsēdētājs 

1.2. Sabīne Šrenka- priekšsēdētāja vietnieks 

1.3. Karlīna Karlsone- protokolētājs 

1.4. Elīna Runce 

1.5. Linda Smilte 

1.6. Līga Zunde 

1.7. Saule Ķūrena 

1.8. Evija Keisele – Salacgrīvas novada domes deputātu pārstāvis 

1.9. Guna Grote- Majore – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” 

jaunatnes lietu speciālists 

1.10. Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciālists 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.201 „Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols 

Nr.6; 6.§).  

 

Lēmums Nr.33.  

 

 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/parka-iela-16-ainazi-salacgrivas-novads-lv-4035
https://www.lursoft.lv/adrese/parka-iela-16-ainazi-salacgrivas-novads-lv-4035
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14. § 

Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, E.Jirgensons; izsakās K.Ķemers) 

 

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

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas 24.punktu, 

saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām 

izlietojuma vidējā termiņa programmu 2018.-2020.gadam saskaņā ar pielikumu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu 

Nr.406 “Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām 

izlietojuma vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 

5.§). 

 

Lēmums Nr.34. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par ceļa zīmju noņemšanu Ainažu pilsētā 

(ziņo I.Jēkabsone; debatēs piedalās R.Jirgensons) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, tā 

pielikumu N.1 “Ceļa zīmju izvietojuma shēma” papildinot ar neiekļautajām ceļa zīmēm Nr.533 

(Dzīvojamā zona) un Nr.534 (Dzīvojamās zonas beigas) Kr. Barona ielā, Ainažos. 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 14.februāra Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes 

organizāciju Ainažu pilsētā, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Noņemt norādījuma ceļa zīmes Nr.533 (Dzīvojamā zona) un ceļa zīmes Nr.534 (Dzīvojamās 

zonas beigas) Kr. Barona ielā, Baznīcas ielā, Dārza ielā, Ozolu ielā, Gatves ielā un Zāles ielā 

Ainažu pilsētā (ceļa zīmju izvietojuma shēma pielikumā Nr.1). 

 

Lēmums Nr.35. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.402  

“Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017.gada 27.aprīļa iesniegumu, kas ir saņemts 

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 2.maijā un reģistrēts ar Nr. 3-

16.2/306 (turpmāk – Iesniegums Nr.1), [..] 2018.gada 1.februāra iesniegumu, kas ir saņemts 

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2018.gada 2.februārī un reģistrēts ar Nr. 3-
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16.2/74 (turpmāk – Iesniegums Nr.2), un [..] 2018.gada 8.februāra iesniegumu, kas  ir saņemts 

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2018.gada 8.februārī un reģistrēts ar Nr. 3-

16.2/90 (turpmāk – Iesniegums Nr.3), konstatē sekojošo: 

Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais 

īpašums). [..] Iesniegumā Nr.2 un [..] Iesniegumā Nr.3 informē, ka Nekustamā īpašuma īpašnieks ir 

bijis [..], bet ir mainījies Nekustamā īpašuma īpašnieks, uz dāvinājuma līguma pamata jaunā īpašniece 

ir [..].  

[..] Iesniegumā Nr.1 un [..] Iesnieguma Nr.3 lūdz atļaut turpināt dzīvojamās ēkas būvniecību 

(legalizāciju) un iekļaušanu Nekustamā īpašuma sastāvā. Dzīvojamo ēku [..] ir uzsācis būvēt, 

nesaņemot Salacgrīvas novada būvvaldē būvatļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Dzīvojamās ēkas būvniecība notiek vecās šķūņa ēkas vietā. Dabā ir izbūvēti betona stabveida pamati, 

koka karkass, kas apšūts ar dēļiem, ēkas jumtam uzklāts metāla lokšņu jumta segums, upes pusē ir 

izbūvēta terase. 

Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) 

datiem uz Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas šķūņa 

ēka ar kadastra apzīmējumiem [..], kura nav reģistrēta zemesgrāmatā un kurai nav zināma ēkas 

piederība.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) 

ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, noteiktā atļautā 

izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās 

mājas būvniecības iecere atbilst teritorijas plānojumam.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] nav tiešas piekļuves valsts vai pašvaldības 

koplietošanas ceļam. Teritorijas plānojuma 4.4.punktā ir noteikts, ka drīkst izmantot tikai tādu zemes 

gabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana. Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. [..] datiem ir nodibināts un zemesgrāmatā reģistrēts ceļa servitūts pa kalpojošiem nekustamajiem 

īpašumiem [..]. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas lauku apvidū (ārpus pilsētām un ciemiem), 

īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonā, Salacas upes 

aizsargjoslas teritorijā, apmēram 20 m attālumā no Salacas upes.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts 

vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma “Darbības, kuru veikšanai 

nepieciešami tehniskie noteikumi” 10.4. punktu VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes tehniskie 

noteikumi ir nepieciešami jaunu ēku būvniecībai vai esošo ēku pārbūvei, ja ēka atrodas: 

10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas; 

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas. 

VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde 2016.gada 31.oktobrī ir izdevusi [..] Atteikumu Nr. 

VA16TA0300 izsniegt tehniskos noteikumus dzīvojamās mājas būvniecībai Nekustamajā īpašumā, jo 

tehniskie noteikumi ir izdodami paredzētajām darbībām, bet dzīvojamās mājas būvniecība ir jau 

uzsākta, un ir veikta pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. [..] Iesniegumā norāda, 

ka sods par VVD Valmieras RVP tehnisko noteikumu nesaņemšanu ir saņemts un samaksāts. 

Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad 

būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. 

Likuma Būvniecības likums (turpmāk - Būvniecības likums) 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja 

būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur 

būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
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1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet 

gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas 

vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju 

veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta 

atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir 

kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.  

Salacgrīvas novada būvvalde  konstatē, ka dzīvojamās mājas būvniecība ir uzsākta un eksistē 

apvidū, bet Būvvalde nav izsniegusi būvatļauju minētās ēkas būvniecībai, tā ir uzbūvēta patvaļīgi.  

Vides pārraudzības valsts birojs 2017.gada 10.oktobra vēstulē “Par viedokļa sniegšanu saistībā 

ar patvaļīgu būvniecību” (reģ. Nr. 13-12/1095) cita starpā norāda, ka gadījumā, ja ir konstatēta 

patvaļīgā būvniecība, ir jāvērtē, vai objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā vispār pieļauj normatīvie 

akti, kā arī izvērtēt patvaļīgās būvniecības rezultātā nodarīto kaitējumu videi. 

Valmieras RVP 2017.gada 1.decembra vēstulē Nr. 8.5.-20/2586 “Par patvaļīgu būvniecību 

nekustamajā īpašumā [..]”, informē, ka dzīvojamās mājas būvniecība vecā šķūņa vietā 20 m attālumā 

no Salacas upes krasta un 10 m no aizsargājamā biotopa būtu pieļaujama atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 10.marta noteikumu Nr.228 “Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” dabas parka zonā, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā ietvertajiem 

secinājumiem ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta piekļuve, nostiprinot ceļa servitūtu, kā arī ievērojot 

konkrētas vides aizsardzības prasības un ir nepieciešams saņemt ainavu arhitekta atzinumu. 

Būvniecības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot 

būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos 

būvnoteikumos paredzētos dokumentus. 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkts 

nosaka, ka ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un 

būvprojektu minimālā sastāvā. 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis ir 

noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām. 

Salacgrīvas novada dome rūpīgi izvērtēja visus administratīvā procesa gaitā saņemtos 

viedokļus un apsvērumus, tai skaitā Vides pārraudzības valsts biroja, Valmieras reģionālās vides 

pārvaldes viedokļus, un konstatēja, ka konkrēto apbūvi – dzīvojamās mājas būvniecību - dotajā vietā 

pieļauj normatīvie akti, Teritorijas plānojums un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, ja ēka 

tiktu būvēta tiesiski. Dome atzina, ka izņēmuma kārtā varētu atkāpties no Būvniecības likuma 18.panta 

piektajā daļā noteikto tiesisko seku īstenošanas, jo šis ir gadījums, kad personai uzliktais pienākums un 

tādējādi Satversmes 105.pantā aizsargāto īpašuma tiesību ierobežojums nebūtu samērīgs ar sabiedrības 

ieguvumu.  

Salacgrīvas novada dome 2017.gada 28.decembrī ir pieņēmusi Lēmumu Nr.402 “Par patvaļīgās 

būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” (protokols Nr.16; 1.§), ar kuru ir atļauta [..] 

dzīvojamās mājas  būvniecība (legalizācija) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], bet sakarā ar iepriekš minētā nekustamā īpašuma īpašnieka 

maiņu ir nepieciešami grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.402. 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas un 

18.panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 

“Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un saskaņā ar 2018. 

gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Izdarīt grozījumus  Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 402 “Par 

patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]” (protokols Nr.16; 1.§): 

1. Lēmuma 1.punktā vārdus un ciparus “[..]” aizstāt ar vārdiem un cipariem “[..]”. 

2. Lēmuma 2.punktā vārdus “[..]” aizstāt ar vārdiem “[..]”. 

3. Lēmuma 3.punktā vārdus “[..]” aizstāt ar vārdiem “[..]”. 

 

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

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz 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.36. Administratīvais akts  uz 2 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst.15:20 no domes sēdes aiziet I.Z. 

 

17. § 

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

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2018.gada 5.februāra 

protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (3 (trīs) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai 

tikai pašpatēriņa zvejā), ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.37. Pielikums uz 1 lp. un 2018.gada 5.februāra rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas  

tiesību nomas slēgtās izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

18. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dūjas” – 2, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam 

 

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

daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.novembra lēmumu Nr.419 „Par pašvaldības 
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nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Dūjas”- 2, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas 

un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..] ir izpildījis nomaksas pirkuma 

līguma saistības par īpašumu “Dūjas”-2 , Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0065, pirkumu un 

samaksājis visu 2016.gada 7.janvārī noslēgtā nomaksas pirkuma līgumā Nr.9-3/2 noteikto  īpašuma 

pirkuma cenu  EUR 1008,00 (viens tūkstotis astoņi euro), kā arī saskaņā ar 2018.gada 14.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Dūjas”- 2, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 900 0065, pārdošanu par nosacīto cenu euro 1008,00 

(viens tūkstotis astoņi euro) un īpašuma tiesību pāreju [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.38. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Nekustamais īpašums Meža iela 10, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 005 0041, sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apz. 6615 005 0188 (0,2518 ha platībā), reģistrēts Salacgrīvas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000456932. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Meža ielā 10, Salacgrīvā, 

kadastra Nr. 6615 005 0041, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0188 (0,2518 ha 

platībā). 

2. Nekustamais īpašums tiek atsavināts, paredzot iespēju iegādāties uz nomaksu, nosakot 

nomaksas termiņu - 60 mēneši. 

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

noteikšanu. 

 

Lēmums Nr.39. 

 

 

20. § 

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

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2018.gada 17.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.12 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Rožābeles”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, 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, 2018.gada 2.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2 un saskaņā 
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ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rožābeles”, Liepupes pagastā nosacīto cenu – 13 200, 00 

euro (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro). 

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

 

Lēmums Nr.40. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 2.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 93A, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Nekustamais īpašums Valdemāra ielā 93A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 004 0033, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6605 004 0033 (2011 kv.m platībā), kas ir pašvaldībai piederošs un  

reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000457880. 

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, 2018.gada 2.februāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.2 un saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 

Valdemāra ielā 93A, Ainažos, kadastra Nr. 6605 004 0033. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 4 400,00 euro (četri 

tūkstoši četri simti euro). 

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

 

Lēmums Nr.41. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 2.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.350 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu” (adrese mainīta uz 

“Strūklas”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 15.oktobra 

lēmumu Nr.350) un Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2018.gada 2.janvāra protokolu Nr.1, 

pamatojoties uz 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Strūklas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 

6635 501 0001 nosacīto cenu euro 1000,00 (viens tūkstotis euro). 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1. 

 

Lēmums Nr.42. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 2.janvāra sēdēs protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

 

Ņemot vērā bilancē esošos datus un to, ka īpašumi Transporta iela 14A, Ostas iela 12E un 

Jūrmalas ielā 11A Salacgrīvā nav atsavināti, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

62.punktu, kā arī ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.209 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Transporta iela 14A, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.210 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Ostas ielā 12E, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.310 “Par pašvaldības 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

4. Atjaunot nekustamo īpašumu, zemes starpgabalu Transporta ielā 14A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 009 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 

009 0079 (164 kv.m platībā) Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.  

5. Atjaunot nekustamo īpašumu, zemes starpgabalu Ostas ielā 12E, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6615 009 0005, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 009 0018 

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

6. Atjaunot nekustamo īpašumu, zemes gabalu Jūrmalas ielā 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6615 007 0218, zemes gabala kadastra apzīmējums 6615 007 0212 

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

 

Lēmums Nr.43.  

 

 

24. § 

Par īpašuma Slīmesti, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā iegādāšanos pašvaldības īpašumā 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikta pašvaldības autonomā 

funkcija - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
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pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā. 

Salacgrīvas novada domē 2017. gada 2.maijā ir saņemts biedrības “Apsaimniekošanas 

biedrība Vecā skola”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008221996 iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/311) ar 

lūgumu nodot apsaimniekošanā sūkņu māju un tai piesaistīto teritoriju.  

Pašvaldībai iepriekš minētais īpašums nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar  likumā 

“Par dzīvojamo telpu īri” noteikto pamatpakalpojumu auksto ūdeni. Sūkņu māja un urbums nodrošina 

dzīvojamo māju Liepupes skola ar dzeramo ūdeni. Esošai ūdens apgādes sistēmai ir iespējams pieslēgt 

vēl divas dzīvojamās  mājas. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Attīstības un 

Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. No Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens”, reģ.Nr.54103072471, 

juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, iegādāties 

Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu sūkņu māju “Slīmesti”, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0171, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000543623 par summu 100 EUR 

(viens simts euro). 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, apmaksāt no pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem.  

3. Noslēgt pirkuma līgumu  par iepriekš minētā īpašuma iegādi. 

 

Lēmums Nr.44. Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 2018.gada 23.janvāra izziņa 

Nr.2301/1 uz 4 lp. pievienota protokolam. 

 

 

25. § 

Par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā 2018.gada 29.janvāra Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas Ilonas Jēkabsones 

iesniegumu (reģ. Nr.3-18/46) par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu dzīvojamām telpām Krišjāņa 

Barona ielā 6A, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 11.panta pirmo un otro daļu, 

12.pantu, saskaņā ar 2018.gada 12.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 

2018.gada 14.februara Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt sociālo dzīvokļu statusu īrētām pašvaldības kopmītnes ēkas dzīvojamām telpām 

Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, ēkas kadastra apz. 6605 004 0029 001: 

1.1.  pirmajā stāvā: Nr. 1 (14,1 m2),  Nr. 2 (14,4 m2),   Nr.3 (14,1 m2),   Nr.4 (14,6 m2),  

un Nr.5 (12,6 m2); 

1.2.  otrajā stāvā: Nr. 1 (14,1 m2),  Nr. 2 (14,4 m2),   Nr.3 (14,1 m2),   Nr.4 (14,5 m2),  un 

Nr.5 (12,9 m2). 
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2. Segt daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, tas ir, segt daļu no izīrētās 

telpas apkures maksas 70% apmērā no apkures maksas.  

 

Lēmums Nr.45. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

26. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

 

Lēmums Nr.46. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

6.februāra izziņa Nr.3.3/33 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

27. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Lēmums Nr.47. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada 

19.septembra izziņa Nr.3.3/278 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

28. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Lēmums Nr.48. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

16.janvāra izziņa Nr.3.3/20 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Lēmums Nr.49. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

6.februāra izziņa Nr.3.3/34 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

30. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Lēmums Nr.50. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

5.februāra atzinums Nr.1.17/58 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

31. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

[..] 

Lēmums Nr.51. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

22.janvāra izziņas Nr.3.3/22 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

[..] 

Lēmums Nr.52. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2018.gada 

16.janvāra izziņas Nr.3.2/12 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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33. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

[..] 

Lēmums Nr.53. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes 2018.gada 1.februāra atzinums 

Nr.1.17/54 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

34. § 

Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] iesniegums, kas 

reģistrēts Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 29.janvārī (Nr. 3-14.2/27), ar lūgumu 2013.gada 

2.janvāra līgumu Nr. 8-2.6/19 par pašvaldības viendzīvokļa dzīvojamās mājas [..] īres līguma 

pārslēgšanu uz ģimenes locekļa – [..], personas kods [..]. 

Ģimenes loceklis – [..], personas kods [..], maksā dzīvojamās mājas īres maksu, ir deklarējies 

un dzīvo šajā adresē no 1992.gada. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka 

„pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam 

piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar 

viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs 

mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības” un pamatojoties uz 2013.gada 

25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448, punktu 1.1., ņemot vērā 2018.gada 

14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Piešķirt īres tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo māju [..] (115,8kv.m platībā) [..], personas 

kods [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m mēnesī 0,23 euro un īres līguma termiņu – uz nenoteiktu 

laiku. 

 

Lēmums Nr.54. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

35. § 

Par daļu pašvaldībai piederošā zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Zemes gabals Liedaga iela 5A, Tūjā, kadastra Nr. 6660 003 0411, zemes vienības kadastra 

apz.6660 003 0554, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu 

(prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

2018.gada 5.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 

iesniegums (reģ. Nr. 3-16.1/79) par zemes gabala daļas Liedaga ielā 5A (135 kv.m platībā) 

iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai. 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu un ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Liedaga iela 5A, Tūjā ar zemes 

vienības kadastra apz. 6660 003 0554 (135 kv.m platībā), teritorija Nr. 2 (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 20.03.2013. Salacgrīvas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu 

izmantošanai. 

3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2018.gada 1. martā un līguma darbības 

termiņu 6 gadi. 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.55. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 

un Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā 

 

Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660 

009 0494 (1,6834 ha platībā)  un zemes gabals Mehanizācijas iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0511, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piekritīgi, saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 

48), kas atdalīti no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols 

Nr.12; 22.§). 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, balstoties uz 2018.gada 14.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domē 2018.gada 12.janvārī saņemto [..], personas kods [..], 

adrese: [..] iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/25), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0494 189 kv.m platībā (teritorija Nr.32), saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domē 2018.gada 15.janvārī saņemto [..], personas kods [..], 

dzīvojošas [..], iesniegumu (reģ.  Nr.3-16.1/27), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes 

pagastā, Mehanizācijas ielā 11, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 608 kv.m 

platībā, (teritorija Nr.7), kur zemes gabalā atrodas pašvaldībai piederošs kanalizācijas vads 

7,1 kv.m platībā,  saskaņā ar pielikumu Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

3. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas mērķi- sakņu dārzi. 

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr.5„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

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

iznomāti ar izmantošanas mērķi – sakņu dārzi.  

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 10 (desmit) gadi. 

6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 
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Lēmums Nr.56. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par zemes gabalu Dārza ielā 2 un  Dārza ielā 2A, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Zemes gabals Dārza ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0085 1432kv.m platībā ir 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000486100. 

Zemes gabals Dārza ielā 2A, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0086 1300kv.m platībā ir 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs un reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000486019. 

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

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

apstiprināšanu”, zemes gabali paredzēti individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

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

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu, saskaņā  ar 2018.gada 14.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Saskaņā ar SIA “THK”, VRN 4410311235, adrese Rīgas iela 4-4, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 22.01.2018. Nr.3-16.2/44), iznomāt 

SIA “THK” zemes gabalu Ainažos, Dārza ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 

0085 1432 kv.m platībā un Dārza ielā 2A, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0086 

1300 kv.m platībā, saskaņā ar zemes robežu shēmu (Pielikums Nr. 1). 

2. Iznomāto zemes gabalu izmantošanas veids – vasaras kafejnīcas novietošanai un  

tirdzniecības vietu nodrošināšanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu par katru iznomāto zemes vienību gadā 2% apmērā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 2013.gada 

20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktā noteikto par katru iznomāto zemes 

vienību. 

4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 10 gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokļus. 

 

Lēmums Nr.57. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti  protokolam. 

 

 

38. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Valdemāra ielā 8A, Ainažos iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

Zemes gabals Ainažos, Valdemāra ielā 8A, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0109  (874 

kv.m platībā) ir  noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar 2009.gada 19.novembra 

lēmumu Nr.358. 
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Salacgrīvas novada domē 2018.gada 6.februārī saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas 

adrese: [..] iesniegums (reģ. Nr. 7-14.1/35) ar lūgumu iznomāt daļu zemes gabala Valdemāra ielā 8A 

(700 kv.m. platībā). 

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

novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz.6605 

002 0109, Valdemāra ielā 8A (700 kv.m. platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – piemājas saimniecības uzturēšanai. 

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 

novadā” 6.punktā, noteikto minimālo nomas maksu pārējos gadījumos. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 6 gadi. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.58. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

Par grozījumiem 2016.gada 24.maijā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2018.gada 7.februārī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ENERGOLUX service”, reģ. 

Nr.40103928401 direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegums (reģ. Nr. 3-16.1/87) ar lūgumu 

atļaut nostiprināt zemesgrāmatā noslēgto zemes nomas līgumu 8-2.1/49 par pašvaldības zemes gabala 

daļas Salacgrīvā, Ostas ielā 4 (150 kv.m platībā) nomu. 

Zemes nomas līgumu nepieciešams nostiprināt zemesgrāmatā saskaņā ar prasībām, kas 

nepieciešamas Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaistei atbalsta programmas ietvaros: “Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, apakš pasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas”.  

Ņemot vērā to, ka mobilās kafejnīcas projekta tehniskā izstrāde kāvējas, tiek lūgts pagarināt 

līgumā noteiktos termiņus: 

1) līdz 2018.gada 1.aprīlim saņemt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu 

veikšanai mobilās kafejnīcas novietošanai; 

2) līdz 2018.gada 15.augustam izstrādāt pilnu tehnisko projektu un saņemt atzīmi par 

projektēšanas nosacījumu izpildi mobilās kafejnīcas novietošanai; 

3) līdz 2018.gada 1.septembrim novietot un nodot ekspluatācijā mobilo kafejnīcu. 

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

2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atļaut reģistrēt zemesgrāmatā 2016.gada 24.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.  8-

2.1/49 ar 2017.gada 29.septembra vienošanos Nr. 8-2.1/72 SIA “ENERGOLUX service” par 

daļu zemes gabala Ostas ielā 4, Salacgrīvā nomu 150 kv.m platībā ar zemes vienības 

kadastra apz. 6615 001 0073 8002 līdz 2028.gada 23.maijam. 

2. Noteikt 2016.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/49 5.1.12., 5.1.13., 

5.1.14.punktos iekļauto termiņu pagarinājumus: 

2.1. līdz 2018.gada 1.aprīlim saņemt būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un 

būvdarbu veikšanai mobilās kafejnīcas novietošanai; 

2.2. līdz 2018.gada 15.augustam izstrādāt pilnu tehnisko projektu un saņemt atzīmi par 

projektēšanas nosacījumu izpildi mobilās kafejnīcas novietošanai; 

2.3. līdz 2018.gada 1.septembrim novietot un nodot ekspluatācijā mobilo kafejnīcu. 

3. Izteikt līguma punktu 1.2. jaunā redakcijā: 

“1.2. Zemes gabals tiek iznomāts mobilās kafejnīcas novietošanai.” 

4. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2016.gada 24.maija zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49. 

 

Lēmums Nr.59. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

40. § 

Par biedrības "Marmots" projekta "Dzīvais labirints" līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar zivsaimniecības attīstībai programmas 2014.-2020.gadam pasākuma. „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības „Atbalsts 

vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem, projektam 

„Dzīvais labirints” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām, t.i. 1’638.80 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi eiro astoņdesmit centi) . 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 16’388.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit 

astoņi eiro).  

Izskatījusi Biedrības “Marmots” (reģ. Nr.40008175004) valdes priekšsēdētāja S.Birkenberga 

2018.gada 7.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16-88), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Dzīvais labirints” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1’638.80 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi eiro 

astoņdesmit centi). 

 

Lēmums Nr.60. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti uz 13 lp. un Salacgrīvas novada jaunatnes 

konsultatīvās padomes viedoklis par projektu uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

41. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā 

Vidzemes ielā 11, Salacgrīvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē 2018.gada 7.februārī saņemts biedrības „Marmots”, reģ. Nr. 

40008175004, juridiskā adreses Smilšu ielā 15, Salacgrīvā, valdes priekšsēdētāja Sanda Birkenberga 
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iesniegums (reģistrēts 2018.gada 7.februārī ar Nr.3-16.1/89) par 2012.gada 16.jūlija zemes nomas 

līguma Nr. 8-2.1/50 (turpmāk tekstā arī – Zemes nomas līgums) pagarināšanu līdz 2029.gada 

31.decembrim nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Vidzemes ielā 11, kadastra Nr. 6615 006 0169 (9752 

kv.m platībā) projekta “Dzīvais labirints” Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atklāta projektu 

iesniegumu konkursa pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā”, rīcībā 

“Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā”, kur projekta realizācijā 

tiks izmantoti industriālo kārklu stādījumi. 

Ņemot vērā 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Pagarināt 2012.gada 16.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/50 līdz 2029.gada 

31.decembrim un izteikt zemes nomas līguma punktu 2.1. šādā redakcijā: „2.1. Līgums 

stājas spēkā 2012.gada 1.augustā un ir spēkā līdz 2029.gada 31.decembrim”. 

2. Izteikt Zemes nomas līguma punktu 1.2 jaunā redakcijā: 

 “1.2. Zemesgabals tiek iznomāts lapenes novietošanai, stāvlaukuma izveidei un 

industriālo kārklu stādījumiem”. 

3. Iekļaut Zemes nomas līgumā nosacījumu, ka nomniekam ir tiesības nostiprināt Zemes 

nomas līgumu zemesgrāmatā, ja tiek apstiprināts projekts “Dzīvais labirints” Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā”, rīcībā “Atbalsts vides 

resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā”. 

 

Lēmums Nr.61. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par Alekseja Lundina dibinātā Salacgrīvas klasiskā mūzikas fonda projekta „Peldošā skatuve” 

līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Melnalksnis, K.Močāns, D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar zivsaimniecības attīstībai programmas 2014.-2020.gadam pasākuma. „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības „Atbalsts 

vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem, projektam 

„Peldošā skatuve” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām, t.i. 5’000 EUR (pieci tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 50’000 EUR 

(piecdesmit tūkstoši eiro).  

Izskatījusi Alekseja Lundina dibinātā Salacgrīvas klasiskā mūzikas fonda (reģ. 

Nr.40008231937) valdes locekles Ilgas Tiesneses 2018.gada 14.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16-

103), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 

2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Projekta „Peldošā skatuve” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5’000 EUR (pieci tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.62. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti uz 11 lp. pievienoti protokolam. 
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43. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” projekta 

„Pontonu sistēma Salacā” realizēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” (reģ. 

Nr. 40008209298) valdes priekšsēdētāja Kaspara Močāna 2018.gada 29.janvāra iesniegums (reģ.Nr.3-

16.2/58) par to, ka Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstīta projekta „Pontonu 

sistēma Salacā” realizēšana. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 

2017.gada 20.septembra domes lēmumu Nr.333 “Par biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas 

biedrība” projekta „Pontonu sistēma Salacā” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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

nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 911.25 

(deviņi simti vienpadsmit eiro, 25 centi) apmērā, biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – 

atpūtas biedrība” projekta „Pontonu sistēma Salacā” realizēšanai projekta noteikumos 

noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

2. Biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.63. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44. § 

Par piedalīšanos nacionālas nozīmes projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana" 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties Latvijas vides aizsardzības fonda 16.11.2017. lēmumu Nr. 14 un Latvijas 

pašvaldību savienības aicinājumu, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā nacionālas nozīmes projektā. "Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" kā sadarbības partnerim, saskaņā ar 

sagatavoto apakšprojekta pieteikumu. 

2. Apakšprojekta  kopējās izmaksas EUR 19628,00. 

 

Lēmums Nr.64.  
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45. § 

Par projekta „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

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

 

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 

2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” ar projektu „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē”. 

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

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 3630,00. 

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

(četri simti septiņdesmit eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.65. 

 

 

46. § 

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 

2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” ar projektu „Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 12500,00. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 12500,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2500,00 (Divi 

tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.66.  

 

 

47. § 

Par projekta „Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” 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 

2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 
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(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” ar projektu „Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 1881,00. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1881,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 15,15 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 285,00 

(divi simti astoņdesmit pieci eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.67. 

 

 

48. § 

Par projekta "Zini, sargā un copē!" 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 

2018.gada 14.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 

aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi 

izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” ar projektu „Zini, sargā un copē!”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 4515,00. 

3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 4515,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 12.00 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 542,00 

(pieci simti četrdesmit divi eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.68.  

 

 

49. § 

Par projekta „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas pilsētas ielu apgaismojumā” iesniegšanu 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 „Saules un vēja 

enerģija Salacgrīvas pilsētas ielu apgaismojumā”. 

2. Projekta kopējās izmaksas EUR 135000 (simtu trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). 
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3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 135000 (simtu trīsdesmit pieci tūkstoši eiro).  

4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 121500 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. 

5. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. 

6. Par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas novada domes enerģētiķi Jāni 

Auziņu. 

 

Lēmums Nr.69.  

 

 

50. § 

Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, J.Cīrulis, D.Straubergs; izsakās I.Jēkabsone) 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2018. gada 06. februāra izziņu 

Nr. 7-4-12136761 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] (reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese 

– [..]) izslēgšanu no komercreģistra 11.01.2017., Salacgrīvas novada dome konstatēja, ka saskaņā 

ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 23.08.2016. lēmumu Nr. 6-12/156375, 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], 13.10.2016. reģistrēta darbības izbeigšana 

un 2017. gada 11. janvārī iepriekš minētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek izslēgta no 

komercreģistra. 

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to saistītās 

nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25. panta trešo 

daļu, un Finanšu komitejas 2018.gada 14.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..] (reģistrācijas Nr.[..]) nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi ar  kadastra Nr.[..] un saimnieciskajā 

darbībā izmantojamo ēku ar kadastra apzīmējumu [..], kas atrodas nekustamajā īpašumā [..] - EUR 

22.51,  t.sk. pamatparāds par iepriekšējiem periodiem EUR 12.47, pamatparāds par 2017. taksācijas 

gadu  EUR 0.97, nokavējuma nauda  EUR 9.07 par zemi 0.1800 ha platībā un EUR 1391.56, t.sk 

pamatparāds par iepriekšējiem periodiem EUR 944.73, pamatparāds par 2017. taksācijas gadu EUR 

15.75, nokavējuma nauda EUR 431.08 par saimnieciskajā darbībā izmantojamo ēku. 

 Kopējā dzēsuma summa- EUR 1414.07. (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit eiro un 07 eiro 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 973.92  un nokavējuma nauda EUR 440.15. 

 

Lēmums Nr.70. 

 

 

51. § 

Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas dzēšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2018. gada 06. februāra izziņu 

Nr.7-4-12136854 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] (reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese 

– [..]) izslēgšanu no komercreģistra 06.04.2016., Salacgrīvas novada dome konstatēja, ka saskaņā 

ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..], 
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reģistrācijas Nr.[..], 09.08.2012. uzsākts likvidācijas process un 2016. gada 06. aprīlī iepriekš minētā 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek izslēgta no komercreģistra. 

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to saistītās 

nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25. panta trešo 

daļu, un Finanšu komitejas 2018.gada 14.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..] (reģistrācijas Nr.[..]) nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu ar  kadastra Nr.[..], [..] - 

EUR 0.03,  t.sk. pamatparāds EUR 0.02 un nokavējuma nauda  EUR 0.01 par zemes 597/2031 

domājamām daļām no kopīpašuma un EUR 0.04, t.sk. pamatparāds EUR 0.03 un nokavējuma nauda 

EUR 0.01 par 597/2031 domājamām daļām no saimnieciskajā darbībā izmantojamās nedzīvojamās 

telpas. 

 Kopējā dzēsuma summa- EUR 0.07, t.sk. pamatparāds EUR 0.05 un nokavējuma nauda EUR 

0.02. 

 

Lēmums Nr.71. 

 

52. § 

Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās I.Bendrāte) 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā publicētajiem datiem, 

Salacgrīvas novada dome konstatēja:  

Maksātnespējīgā sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2013. gada 27. novembrī; sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā 

likvidēta 2016. gada 19. aprīlī; sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2013. gada 14. augustā; sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā 

likvidēta 2016. gada 11. oktobrī; sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr. [..], Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2017. gada 25. septembrī; sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā 

likvidēta 2017. gada 22. septembrī; sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pasludināta kā likvidēta 2017. gada 21. augustā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.1 panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš 

attiecīgās pašvaldības, ja nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, 

pamatojoties uz 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

Apstiprināt likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu saskaņā 

ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”  25.1 panta otro daļu, par kopējo summu EUR 6.81 (seši euro 

un 81 cents) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.72. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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53. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam 

īpašumam- īres dzīvoklim [..] 

 

Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..], (miris 2016.gada 4.oktobrī) konstatēts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu- īres dzīvokli [..] ar kadastra Nr.[..], kas 

atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. 

  Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 

novada dome konstatēja sekojošo:  

  [..] nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamo īpašumu-īres dzīvokli [..], kas 

atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu līdz 2016.gadam 

(ieskaitot). 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minēto nekustamo īpašumu pēc stāvokļa 

uz 21.02.2018. sastāda- pamatparāds EUR 17.70, nokavējuma nauda EUR 16.36. Kopējā 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēsuma summa- EUR 34.06. 

  Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma 

naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst fiziskai 

personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt 

nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un 

nokavējuma naudas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 

25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

          Dzēst [..], personas kods [..], (miris 2016. gada 4.oktobrī) nekustamā īpašuma nodokļa 

kārtējā taksācijas gada aprēķinu, pamatparādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu- īres 

dzīvokli [..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – pamatparādu 

EUR 17.70 un nokavējuma naudu EUR 16.36. Kopējā dzēsuma summa – EUR 34.06 (trīsdesmit 

četri eiro un 06 eiro centi). 

 

Lēmums Nr.73.  

 

 

54. § 

Par kredīta ņemšanu ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 

deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

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

NOLEMJ:  

 

1. Lai izbūvētu ielu apgaismojumu Salacgrīvas novadā, ņemt kredītu 60175 EUR (sešdesmit  

tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro) no Valsts Kases.  
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2. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. 

Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2019.gada. Aizņēmumu atmaksu 

garantēt ar pašvaldības budžetu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.74. 

 

 

55. § 

Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

               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 2018.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.B-16 “Par Salacgrīvas 

novada pašvaldības 2017.gada pamata un speciālā budžeta izpildi”, saskaņā ar 2018.gada 14.februāra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Dāvis Melnalksnis, 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 2018.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu Nr.1 

“Salacgrīvas novada domes iestāžu 2017.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

2018.gadā”. 

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

veicot savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Lēmums Nr.75. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

56. § 

Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā 

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

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

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 

2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 225.40 mēnesī un vidējās izmaksas vienam izglītojamam, 
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kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei EUR 147.91 mēnesī 

Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Informācijas nodaļai nodrošināt izmaksu publiskošanu pašvaldības mājas lapā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

57. § 

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

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

(ziņo E.Keisele; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores 2018.gada 15.janvāra 

iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/37), 2018.gada 14.februārī saņemto papildus informāciju (reģ.Nr.3-18/67), 

Limbažu novada pašvaldības vecākās ekonomistes S.Mitrevicas-Gailītes iesūtīto informāciju 

(reģ.Nr.3-11/233) un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes 2018. gada 

8.februāra ieteikumu, saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, 2018.gada 

12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.445 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā” ar 1.1 punktu 

šādā redakcijā: 

“1.1 Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu  10199.85 euro (desmit tūkstoši viens 

simts deviņdesmit deviņi euro 85 centi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2018.gada 

pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, tai skaitā: 

1.11.  2339.77 euro atbilstoši esošam Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

finansējuma kopsavilkumam, 

1.12.   4286.74 euro A kategorijas treneru piemaksām,  

1.13.   3573.34 euro treneru atlīdzībai.” 

2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība nenodrošina papildus finansējumu, kādam no 

lēmuma 1.1 punktā minētajiem mērķiem vai nodrošina mazākā apmērā noteikto pašvaldības 

papildus finansējuma daļu, Salacgrīvas novada pašvaldības finansējuma apjoms var tikt samazināts 

proporcionāli Limbažu novada pašvaldības finansējuma apjomam. 

 

Lēmums Nr.77. Iesniegumi uz 6 lp. un informācija uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

58.Papildus darba kārtības jautājumi: 

58.1. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, E.Keisele; izsakās K.Ķemers) 

 

Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Kaspara Ķemera 2018.gada 

18.janvāra iesniegumu par atbrīvošanu no izpilddirektora amata 2018.gada 23.februārī un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 
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Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

2018.gada 23.februārī atbrīvot Kasparu Ķemeru (personas kods [..]) no Salacgrīvas novada 

pašvaldības izpilddirektora amata.  

 

Lēmums Nr.78. 

 

 

58.2. § 

Par biedrības "Kuivižu Jahtklubs" projekta "Vēja paradīze" līdzfinansēšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Saskaņā ar zivsaimniecības attīstībai programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības „Atbalsts 

vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem, projektam „Vēja 

paradīze” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 

3515.44 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro 44 centi). Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas 35154.40 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro 40 centi).  

Izskatījusi biedrības “Kuivižu Jahtklubs” valdes priekšsēdētāja Ojāra Jūlika 2018.gada 

16.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16-114), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 

(protokols Nr.9; 2.§), atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, 

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

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

 

Projekta „Vēja paradīze” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta kopējām izmaksām, t.i. 3515.44 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro 44 centi). 

 

Lēmums Nr.79. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti uz 12 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

58.3. § 

Par nocirsto koku īpašumā “Atmatas”, Ainažu pagastā pārdošanu par brīvu cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28. decembra lēmumu Nr.417 

(protokols Nr.16; 16.§) „Par kustamās manats – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Atmatas”, Ainažu 

pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 2018.gada 

9.februāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.1, 

ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā nocirsto koku iegādei SIA 

“Muižnieks”, VRN 44103060771 ir samaksājis nocirsto koku nosacīto cenu euro 193,00 (viens simts 

deviņdesmit trīs euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - nocirsto koku 

pašvaldības īpašumā “Atmatas”, Ainažu pagastā pārdošanu par nosacīto cenu euro 193,00 (viens 

simts deviņdesmit trīs euro), papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā 

noteiktā kārtībā, un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Muižnieks”, VRN 44103060771. 

 

Lēmums Nr.80. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2018.gada 

9.februāra izsoles protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

59. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar 2018.gada 14.februāra Finanšu komitejas 

atzinumu, papildus nepieciešams iekļaut grozījumus saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu Nr.57  “Par 

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

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā””, no plānotā naudas atlikuma uz 

gada beigām plānot izdevumus EUR 10199.85 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.57 “Par grozījumiem 

Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 445 “Par pašvaldības finansējumu 

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

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2018.gada 

14.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 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 2018.gada 

17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.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 Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un 

Ainažu pilsētas pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.81. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Par plānotajiem projektiem 

(prezentācija uz 8 lp. pievienota protokolam) 

Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte I.Erkmane ziņo par Salacgrīvas tilta pār Salacu margu 

dizaina projektu. 
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Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos J.Blūmiņš ziņo par Bocmaņu 

laukuma, Salacgrīvā projektu un Jahtotāju servisa ēkas projektu, informē par ģeotelpiskās informācijas 

sistēmu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (22.02.2018.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (22.02.2018.) 


