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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.10 

 

Salacgrīvā         2018.gada 19.septembrī 

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A 

(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 (kadastra apzīmējuma Nr.6615 

006 0128) 

2. Par 2018.gada 29.augusta Nekustamā īpašuma nodaļas izdotā brīdinājuma Nr.7-16.1/252 

par administratīvā akta piespiedu izpildi apstrīdēšanu  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

5. Par īpašuma Pērnavas iela 60D, Salacgrīvā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr. 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

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

atsavināšanu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā 

nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

11. Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Grīvas ielā 6 un Jaunā ielā 7 Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līgumu slēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Liellapes”, Liepupes pagastā  

13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.57 “Par 

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

slēgšanu” 

14. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49   

15. Par sociālā dzīvokļu statusa atcelšanu dzīvojamai telpai Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

16. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā [..] 

mailto:dome@salacgriva.lv
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17. Par ceļa zīmes uzstādīšanu ceļam A35 Dunte – Gāršas, Liepupes pagastā 

18. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

19. Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr. 360 “Par Salacgrīvas 

vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu” atzīšanu 

par spēku zaudējušu 

20. Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu  ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

21. Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

22. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

23. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 

24. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

25. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to 

apmēru” apstiprināšanu 

26. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

27. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.621 “Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

30. Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

31. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas sastāvā 

32. Par 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa „Sudraba kaija 

2018” nolikuma apstiprināšanu 

33. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas 

partnerību projektā 

34. Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, 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, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu 

izpildītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – 

Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Arta Rubeze – Liepupes pamatskolas direktore, 

Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada 

domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Ilze Ēltamma – Salacgrīvas novada domes Sociālā 

dienesta vadītāja 

http://lietvedis/doclogix/Common/Form.aspx?ID=1766690
http://lietvedis/doclogix/Common/Form.aspx?ID=1766690
http://lietvedis/doclogix/Common/Form.aspx?ID=1766690
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Nepiedalās- deputāte Ilona Balode (darba nespēja) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 35.jautājumu “Par 

izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav. 

 

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

papildinot to ar 35.darba kārtības jautājumu “Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes 

administratīvās komisijas sastāvā”.  

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, 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 sekojošu 

darba kārtību: 

 

1. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A 

(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 (kadastra apzīmējuma Nr.6615 

006 0128) 

2. Par 2018.gada 29.augusta Nekustamā īpašuma nodaļas izdotā brīdinājuma Nr.7-16.1/252 par 

administratīvā akta piespiedu izpildi apstrīdēšanu  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

5. Par īpašuma Pērnavas iela 60D, Salacgrīvā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr. 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

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

atsavināšanu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā 

nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

11. Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Grīvas ielā 6 un Jaunā ielā 7 Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līgumu slēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Liellapes”, Liepupes pagastā  

13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.57 “Par 

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

slēgšanu” 

14. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49   

15. Par sociālā dzīvokļu statusa atcelšanu dzīvojamai telpai Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

16. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā [..] 

17. Par ceļa zīmes uzstādīšanu ceļam A35 Dunte – Gāršas, Liepupes pagastā 

18. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

19. Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr. 360 “Par Salacgrīvas 

vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu” atzīšanu 

par spēku zaudējušu 
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20. Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu  ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

21. Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

22. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu  

23. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 

24. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

25. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to 

apmēru” apstiprināšanu 

26. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

27. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.621 “Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

30. Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

31. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas sastāvā 

32. Par 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa „Sudraba kaija 

2018” nolikuma apstiprināšanu 

33. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas 

partnerību projektā 

34. Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

35. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā 

 

 

1.§ 

Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

zemes vienībās Krūmiņu ielā (kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0102), Grīvas ielā 5A 

(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0158) un Meža ielā 25 

(kadastra apzīmējuma Nr.6615 006 0128) 

(ziņo D.Straubergs, A.Zunde, J.Cīrulis) 

 

 Salacgrīvas novada domē (turpmāk Dome) 2018.gada 26.jūnijā saņemts un reģistrēts [..] 

iesniegums (reģ.Nr.3-16.1/437) ar lūgumu atļaut izstrādāt lokālplānojumu pašvaldības īpašumā 

esošā nekustamā īpašuma zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0102 ietilpstošā 

Krūmiņu ielas posma starp Grīvas un Meža ielu pārcelšanai Salacgrīvas pilsēta zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem 6615 006 0158 un 6615 006 0128. Iesniegumā lūgts izdalīto ielu veidot kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu, kuru paredzēt nodot pašvaldības īpašumā kā ceļa infrastruktūru ar 

atbilstošu funkcionālo zonējumu. Savukārt, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0102 

ietilpstošo Krūmiņu ielu posmā starp Grīvas un Meža ielu pievienot [..] īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0162 (Krūmiņu iela 13, Salacgrīva) sastāvā.   

 Pamatojoties uz 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

Teritorijas plānošanas attīstības likuma 12. panta trešo daļu, 24. pantu,  atklāti balsojot: PAR- 14 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atteikt uzsākt lokālplānojuma izstrādi Salacgrīvas novada domes nekustamajā īpašumā 

Krūmiņu ielā (zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 6615 006 0102), [..] nekustamajos 

īpašumos Grīvas ielā 5A (zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 6615 006 0158) un Meža 

ielā 25 (zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 6615 006 0128). 

2. Saglabāt transporta infrastruktūras tīklu Krūmiņu ielā, Salacgrīvā. 

 

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.303. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par 2018.gada 29.augusta Nekustamā īpašuma nodaļas izdotā brīdinājuma Nr.7-16.1/252 

par administratīvā akta piespiedu izpildi apstrīdēšanu 

  

1. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 3.septembrī saņemts [..] 

(personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..]) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) 

apstrīdēšanas iesniegums par Nekustamā īpašuma nodaļas 2018.gada 29.augusta izdotā 

brīdinājuma Nr. 7-16.1/252 par administratīvā akta piespiedu izpildi apstrīdēšanu (turpmāk tekstā 

arī – Apstrīdēšanas iesniegums) (reģistrēts ar reģ. Nr.  7-14.1/138). 

2. Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu, konstatēts:  

2.1. Iesniedzējam nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā - NĪN) paziņojumi par 

viņam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem [..]  ½ domājamām daļām no kopīpašuma - 

zemes 1200 kv.m. kopplatībā un ½ domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un palīgēkas ar 

kadastra Nr. [..], kā arī par Iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma – zemes 1512 kv.m. 

platībā [..] ar kadastra Nr.[..], katru taksācijas gadu nosūtīti likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 6. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.  

2.2. Ar Salacgrīvas novada būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2018.gada 

31.janvāra lēmumu Nr. 13-12.1-19 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu 

bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” Būvvalde nolēmusi atzīt nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo ēku ar kadastra apzīmējumu [..] par vidi degradējošu, daļēji 

sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvi. Iepriekš minētais lēmums stājies spēkā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 3. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 

piemērojama 1.5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, par nekustamā 

īpašuma ½ domājamām daļām no kopīpašuma -  zemes 1200 kv.m. kopplatībā [..] ar 

kadastra Nr.[..] aprēķināts NĪN EUR 35.82 apmērā (13.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 

18-8075) un par nekustamo īpašumu [..] ar kadastra Nr.[..] -zemi 1512 kv.m. platībā 

aprēķināts NĪN EUR 90.27 apmērā (13.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-8077).  

NĪN EUR 71.64 apmērā (13.02.2018. maksāšanas paziņojums Nr. 18-8076) aprēķināts 

par nekustamā īpašuma ½ domājamām daļām no kopīpašuma - ēkām [..] ar kadastra Nr. [..], 

saskaņā ar  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 14 daļu, kas nosaka, ka vidi  

degradējošu būvi apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos 

saistošajos noteikumos. Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija saistošo noteikumu 
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Nr.5 ”Par nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā”  4. punktā noteikts, ka vidi degradējošu 

būvi apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības.  

NĪN paziņojumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”  noteiktajā kārtībā nav 

apstrīdēti un ir stājušies spēkā.  

2.3. 2017.taksācijas gadā veikts NĪN aprēķins (07.02.2017. nosūtītais maksāšanas 

paziņojums Nr. 17-6181) par nekustamā īpašuma ½ domājamām daļām no kopīpašuma 

zemes - 1200 kv.m. kopplatībā un ēkām [..] ar kadastra Nr.[..] EUR 107.46 un par 

nekustamo īpašumu [..] ar kadastra Nr.[..]- zemi 1512 kv.m. platībā EUR 90.27, kopsummā 

EUR 197.73. Iesniedzējs 2017.gada 14.februārī  veicis NĪN maksājumu par 2017. taksācijas 

gadu EUR 126.09. Ņemot vērā iepriekš minēto, par 2017. taksācijas gadu Iesniedzējam pēc 

stāvokļa uz 31.12.2017. ir izveidojies NĪN parāds EUR 77.81 apmērā (t.sk. nokavējuma 

nauda EUR 6.17). 

2018. taksācijas gadā veikts NĪN aprēķins (13.02.2018. nosūtītie maksāšanas 

paziņojumi Nr. 18-8075; 18-8076; 18-8077) par nekustamā īpašuma ½ domājamām daļām 

no kopīpašuma zemes 1200 kv.m. kopplatībā un ēkām EUR 107.46 un par nekustamo 

īpašumu [..] ar kadastra Nr.[..]- zemi 1512 kv.m. platībā EUR 90.27, kopsummā EUR 

197.73. Iesniedzējs 2018.gada 5.martā  veicis NĪN maksājumu par 2018. taksācijas gadu 

EUR 126.09. No iepriekš minētās summas, saskaņā ar Ministru kabineta  2000.gada 18.aprīļa 

noteikumu Nr.148 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek 

ieskaitīti budžetā” 3.1 un 4.punktā noteikto  nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu ieskaitīšanas 

secību,  Iesniedzēja 2018.gadā veiktais NĪN maksājums EUR  126.09 apmērā  tika ieskaitīts 

maksājumā par  2017. taksācijas gada NĪN parādu. Ņemot vērā iepriekš minēto, par 2018. 

taksācijas gadu Iesniedzējam pēc stāvokļa uz 28.08.2018. ir izveidojies NĪN parāds EUR 

105.51 apmērā (t.sk. pamatparāds EUR 102.33 un nokavējuma nauda EUR 3.18).  

2.4. Nekustamā īpašuma nodaļa saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu  

2018.gada 29. augustā pieņēma brīdinājumu Nr. 7-16.1/252 (turpmāk tekstā – Brīdinājums) par 

administratīvo aktu, t.i., par 2018. gada 13.februāra nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu Nr. 18-8075, Nr. 18-8076 un Nr. 18-8077, piespiedu izpildi, kuri stājās spēkā 2018. 

gada 21. februārī un kļuva neapstrīdami 2018. gada 26. martā.  Brīdinājumā norādīts, ka ņemot vērā 

to, ka Iesniedzējs nav izpildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma 

nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos, saskaņā ar APL 360. panta pirmo daļu un 

361.pantu Iesniedzējs tiek lūgts samaksāt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas 

maksājumu EUR 102.33 un nokavējuma naudu EUR 3.18 līdz 2018. gada 12. septembrim veicot 

maksājumu uz kādu no Salacgrīvas novada domes kontiem.  Brīdinājumā norādīts, ka, ja šis 

brīdinājums būs kļuvis neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa beigām netiks apstrīdēts) un 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsummas parāds un nokavējuma nauda kopsummā EUR 105.51 

līdz 2018. gada 12. septembrim netiks samaksāta, ar 2018. gada 13. septembri var tikt uzsākta 

iepriekš minēto NĪN paziņojumu piespiedu izpilde. Līdz 2018. gada 12. septembrim Iesniedzējs nav 

veicis NĪN parāda samaksu. 

3. Izvērtējot Apstrīdēšanas iesniegumā norādītos argumentus kopsakarībā ar pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu regulējumu, Salacgrīvas novada dome atzīst, ka 

Nekustamā īpašuma nodaļas 2018.gada 29.augustā izdotais brīdinājums Nr. 7-16.1/252 par 

administratīvā akta piespiedu izpildi atstājams negrozīts.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 363.panta pirmajai daļai, privātpersona, pret kuru 

vērsta piespiedu izpilde, var iesniegt sūdzību, ja izpildiestādes darbības, kas vērstas uz 

administratīvā akta piespiedu izpildi, neatbilst likumos paredzētajiem administratīvo aktu un tiesas 

nolēmumu izpildes noteikumiem. Izvērtējot Apstrīdēšanas iesnieguma saturu un tajā ietverto 

lūgumu, secināms, ka Iesniedzējs nav norādījis uz jebkādām izpildiestādes darbībām, kas neatbilst 

likumos paredzētajiem administratīvo aktu un tiesas nolēmumu izpildes noteikumiem. Papildus 

tam, Salacgrīvas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, atzīst, ka  Brīdinājuma 

pieņemšanā nav konstatējami ne procesuālo, ne materiālo tiesību normu pārkāpumi. 
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4. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli"                  

9. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka NĪN maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā, Administratīvā procesa likuma 363.pantu un 2018.gada 12.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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:  

 

Atstāt negrozītu Nekustamā īpašuma nodaļas 2018.gada 29.augusta brīdinājumu Nr. 7 -

16.1/252 par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam (saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

70.panta otro daļu Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Saskaņā ar 

Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.). 

Sūdzību par lēmumu Administratīvā procesa likuma 363. pantā noteiktajā kārtībā var iesniegt septiņu 

dienu laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā.  Sūdzību iesniedz Administratīvās rajona tiesas 

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

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

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.304. Administratīvais akts uz 2 lp., 2018.gada 29.augusta Nekustamā īpašuma nodaļas 

izdotā brīdinājuma Nr.7-16.1/252 par administratīvā akta piespiedu izpildi kopija uz 1 lp. un 

Apstrīdēšanas paskaidrojumus uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes izveidotās pastarpinātas 

pārvaldes iestādes, Salacgrīvas ostas pārvaldes pārvaldnieka I. Īstenā 2018.gada 11.septembra 

iesniegumu Nr. 1-11/095 par nekustamā īpašuma Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 

510 0021, kas sastāv no būves - ostas mola un zvejas piestātnes ar kadastra apz. 6615 010 0113 035, 

nodošanu Salacgrīvas ostas pārvaldei bezatlīdzības lietošanā tās funkciju veikšanai, lai nodrošinātu 

likuma “Likums par ostām” 7.panta trešās daļas 7.punktā noteikto funkciju izpildi, t.i., lai 

nodrošinātu un pilnveidotu ostas pakalpojumu kompleksu atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam un 

ostas attīstības programmai, kā arī, lai veiktu zvejas kuģu apkalpošanu, zvejniecības pakalpojumu 

un jahtu tūrisma turpmāko nodrošināšanu Salacgrīvas ostas teritorijā Kuivižu ostā. 

Nekustamais īpašums Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021, reģistrēts 

uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000458095. 

Salacgrīvas ostas pārvalde ir  Salacgrīvas novada domes izveidota pastarpinātās pārvaldes 

iestāde, kas veic Salacgrīvas ostas pārvaldīšanu un darbojas publisko un privāto tiesību jomā. Ostas 

pārvaldes funkcijas ir noteiktas likumā “Likums par ostām”, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos 

un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.  

Lai nodrošinātu likuma “Likums par ostām” 7.panta trešās daļas 7.punktā noteikto funkciju 

izpildi, kā arī, lai veiktu zvejas kuģu apkalpošanu, zvejniecības pakalpojumu un jahtu tūrisma 

turpmāko nodrošināšanu Salacgrīvas ostas teritorijā Kuivižu ostā, ir lietderīgi pašvaldības 

nekustamo īpašumu Pērnava ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021, nodot Salacgrīvas 

ostas pārvaldei.  

https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=55567#p363
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot pašvaldības nekustamo vai 

kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem pašvaldības dome, 

ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, un pamatojoties uz minēto 

lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu 

(vienošanos). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta trešo daļu, 3.1 daļu, ceturto un sesto daļu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Nodot bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas pārvaldes 

iestādei, Salacgrīvas ostas pārvaldei nekustamo īpašumu - piestātni Kuivižu zvejas ostā 

Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021, kadastra apz. 6615 010 0113 

035 ar sākotnējo uzskaites vērtību 489216,87 EUR un bilances atlikušo vērtību 385665,98 

EUR.   

2. Nekustamais īpašums Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 510 0021 tiek 

nodots Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātas pārvaldes iestādei, Salacgrīvas 

ostas pārvaldei likuma “Likums par ostām” 7.panta trešās daļas 7.punktā noteikto funkciju 

izpildei, zvejas kuģu apkalpošanai, zvejniecības pakalpojumu un jahtu tūrisma turpmākai 

nodrošināšanai Salacgrīvas ostas teritorijā Kuivižu ostā. 

3. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz  30 gadiem. 

4. Nekustamo īpašumu nodot, slēdzot rakstveida līgumu. 

5. Gadījumā, ja Salacgrīvas ostas pārvalde lēmuma 1.punktā noteikto nekustamo īpašumu 

izmanto šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei 

rodas objektīva nepieciešamība nekustamo īpašumu lietot savām vajadzībām, nekustamo 

īpašumu var atprasīt. 

6. Salacgrīvas ostas pārvalde nodrošina lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma 

uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

 

Lēmums Nr.305. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu Nr.40 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožābeles”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 2; 20.§), 2018.gada 16.jūnija Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.15, ņemot vērā to, ka nekustamā 

īpašuma nosolītājs – [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu eur 16 700,00 

(sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rožābeles”, 

Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0611, kas sastāv no zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0596 5,43 ha platībā, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu eur 16 

700,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.306. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

5. § 

Par īpašuma Pērnavas iela 60D, Salacgrīvā izsoles atzīšanu par nenotikušu 

(ziņo D.Straubergs, D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmuma Nr.96 pielikuma 

Nr.1 „Nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā izsoles noteikumi” punktiem 6.8 un 6.9., 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2018.gada 4.septembra sēdes protokolu Nr.28 un to, 

ka otrais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu par īpašumu Pērnavas ielā 60D atteicies to 

iegādāties īpašumā, saskaņā ar 2018.gada 12.septpembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, 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:  

 

Atzīt nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā izsoli par nenotikušu. 

 

Lēmums Nr.307. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2018.gada 4.septembra sēdes protokola Nr.28 kopija  uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr. 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 11.jūlija iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē, Nekustamā īpašuma nodaļā  2018.gada 11.jūlijā ar Nr. 7-14.1/116 par Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Māja Nr. 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6672 900 0312 atsavināšanu. 

 Izskatot iesniegumu tika konstatēts: 

[..], izmantojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktā paredzētās publiskās persona mantas atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedza 

atsavināšanas ierosinājumu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Māja 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 0312 nodošanu atsavināšanai. 

[..] lūdz atsavināt īpašumu uz nomaksu uz 60 mēnešiem. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu [..] ir iepriekš minētā dzīvokļa 

īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona.  

2012.gada 23.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.261 “Par īres tiesību 

piešķiršanu „Māja Nr.11”- dz.14, Korģenē” [..] piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli “Māja 11”-14, 

Korģenē ar kopējo platību 57,73 kv.m. 
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2012.gada 1.augustā ar [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-2.6/119 ar 

vienošanos 2017.gada 27.septembrī Nr.1 (8-2.6/24) par dzīvokļa “Māja 11”-14, Korģenē, 

Salacgrīvas pagastā izīrēšanu.  

Nekustamā īpašuma “Māja 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 

0312 īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas novada pašvaldībai Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 924 14. 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs noteicis dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 

pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka 

atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 

lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa 

ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

[..] ir dzīvoklī deklarējusies viena. 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”  5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, 

ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes 

loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša 

dokumenta kopiju;  īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 

īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas sniegto informāciju [..] nav īres parādu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot 

publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 

pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma 

dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu 

zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu 

atsavinātājam. 

Izvērtējot nomaksas pirkuma līguma slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļa 

pārdošanā īrniekam, kā arī ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2018.gada 13.jūlija 

Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.11, pamatojoties uz 2018.gada 

12.septembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Māja 

11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 900 0312, kas sastāv no dzīvokļa 
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ar kopējo platību 59,9 kv.m  kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 

6672 005 0110 014) 5773/117172. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Māja 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, nosacīto cenu 

2085,00 eur (divi tūkstoši astoņdesmit pieci euro). 

3. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 60 mēneši.  

4. Noteikt nekustamā īpašumu “Māja 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 

900 0312 pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..]. 

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

6. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniecei [..]. 

 

Lēmums Nr.308. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 13.jūlija sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”,  Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar 

kadastra apz. 6672 005 0270  001 un pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002, uz Salacgrīvas 

novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000048081. 

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

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

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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 Salacgrīvas pagastā 

“Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270. 

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

nomaksas termiņu līdz 60 mēnešiem. 

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

noteikšanu. 

 

Lēmums Nr.309.  

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 22.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.270 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”,  

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

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

3.pantu, 2018.gada 5.septembra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.13, 

saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upenes”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nosacīto 

cenu – euro 3 320,00 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit euro). 

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

 

Lēmums Nr.310. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 5.septembra sēdes protokola Nr.13 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

9. § 

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

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 22.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.271 “Par 

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

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

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

3.pantu, 2018.gada 5.septembra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.13, 

saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 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, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rotas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacīto 

cenu – euro 7 120,00 (septiņi tūkstoši viens simts divdesmit euro). 

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

 

Lēmums Nr.311. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 5.septembra sēdes protokola Nr.13 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par kustamās mantas – nocirsto  koku pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā 

nosacītās cenas apstiprināšanu, to atkārtotu atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā īpašumā  Murdu ielā 1, Salacgrīvā, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 010 0057 zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 46. 

2018.gada  10. septembrī SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle 

“Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku atkārtotu novērtējumu un noteicis 

to vērtību malkai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 

2018.gada 10.septembra “Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” veikto novērtējumu, saskaņā 

ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt nocirstos kokus Murdu ielā 1, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 

0057,  pārdodot tos par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu euro 238,13 (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 13 

centi). Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā 

internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par 

nocirsto koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 2 

(divu) nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas mājas lapa www.salacgriva.lv. 

4. Ja divu nedēļu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama 

izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par 

nocirsto koku  pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

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

7. Atcelt 2018.gada 22.augusta lēmumu Nr.272 “Par kustamās mantas – nocirsto  koku 

pašvaldības īpašumā Murdu ielā 1, Salacgrīvā nosacītās cenas apstiprināšanu, to 

atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”. 

 

Lēmums Nr.312. Pielikums uz 4 lp. un cirsmas novērtējums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Grīvas ielā 6 un Jaunā ielā 7 Salacgrīvā iznomāšanu 

un nomas līgumu slēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 13.augusta iesniegums, kas reģistrēts 

Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 13.augustā ar reģ. Nr.7-14.2/128 par zemes gabala daļas 565 

kv.m platībā iznomāšanu Salacgrīvā, Grīvas ielā 6 mazdārziņa izveidošanai. 

Zemes gabals Grīvas ielā 6, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0053  13703 

kv.m platībā, ir reģistrēts uz pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 

1089. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 30.augusta iesniegums, kas reģistrēts 

Nekustamā īpašuma nodaļā 2018.gada 30.augustā ar reģ. Nr.7-14.2/134 par zemes gabala daļas 695 

kv.m platībā iznomāšanu Salacgrīvā, Jaunā ielā 7 mazdārziņa izveidošanai. 

Zemes gabals Jaunā ielā 7, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114  7926 

kv.m platībā, ir reģistrēts uz pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 

100000228995. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018. 

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

noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu 

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

2.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 6.1 pantu un ņemot vērā 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

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 uz 6 (sešiem) gadiem [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Salacgrīvā, 

Grīvas ielā 6, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0053 565 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu (teritorija Nr.4), pielikums Nr.1. 

2. Iznomāt uz 6 (sešiem) gadiem [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Salacgrīvā, 

Jaunā ielā 7, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0114 695 kv.m platībā, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu (teritorija Nr.4), pielikums Nr.1. 

3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu izveidošanai. 

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”, 2. punktā noteikto minimālo nomas maksu 

sakņu dārza izmantošanai. 

5. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.313. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Liellapes”, Liepupes pagastā 

 

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

3.septembrī ar reģ. Nr.3-16.1/646) par 2016.gada 2.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/72 

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

009 0419 (589 kv.m platībā), noslēgtais zemes nomas līgums ir spēkā līdz 2018.gada 

30.septembrim. 

  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, saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, 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 2016.gada 2.septembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/72 par daļu no 

zemes gabala  “Liellapes”, Liepupes pagastā 589 kv.m platībā iznomāšanu (pielikumā Nr.1 

iezīmētā teritorija Nr.4) mazdārziņa izmantošanai. 

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 3 (trīs) gadi. 
 

Lēmums Nr.314. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr.57 

 “Par zemes gabalu Dārza ielā 2 un  Dārza ielā 2A, Ainažos iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu” 

 

2018.gada 7.sptembrī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “THT” valdes locekļa Andra 

Rubeņa iesniegums (reģ. Nr.3-16.1/652), kur persona lūdz minētos zemes gabalus Dārza ielā 2 un 

Dārza ielā  2A , Ainažos nodot nomā ar apbūves tiesībām – veikt asfalta seguma laukuma 

būvniecību zemes gabalā. 
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2018.gada 23.maijā ar SIA “THT” noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/35, zemes gabali 

Dārza ielā 2 un Dārza ielā  2A , Ainažos, nodoti nomā ar lietošanas mērķi – vasaras kafejnīcu 

novietošanai un tirdzniecības vietu nodrošināšanai. 

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

2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Izdarīt grozījumus 2018.gada 21.februāra lēmumā Nr. 57 un izteikt lēmuma 2.punktu  

jaunā redakcijā: 

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

tirdzniecības vietu nodrošināšanai, asfalta seguma laukuma būvniecībai bez tiesībām 

būvēt būves kā pastāvīgus īpašuma objektus.” 

2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2018.gada 23.maijā ar SIA “THT” noslēgtajā zemes nomas 

līgumā Nr. 8-2.1/35.  

 

Lēmums Nr.315. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 

 

2018.gada 4.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ENERGOLUX service”, 

reģ.Nr.40103928401 direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/650) ar 

lūgumu pagarināt zemes nomas līgumā 8-2.1/49 noteikto termiņu mobilas kafejnīcas novietošanai 

Salacgrīvā, Ostas ielā 4  līdz 2019.gada 1.jūnijam. 

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

2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Atļaut pagarināt mobilās kafejnīcas nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2019.gada 

1.jūnijam. 

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

 

Lēmums Nr.316. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

15. § 

Par sociālā dzīvokļu statusa atcelšanu dzīvojamai telpai Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā 2018.gada 10.septembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 

2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus par sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu dzīvojamai telpām Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 6A otrajā stāvā telpai Nr. 4 (14,5 m2),  

pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta 

pirmo daļu, kur noteikts, ka sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ 
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attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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:  

 

Atcelt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības kopmītnes ēkas dzīvojamai telpai Krišjāņa 

Barona ielā 6A, Ainažos, ēkas kadastra apz. 6605 004 0029 001 otrajā stāvā telpai Nr.4 (14,5 m2) 

platībā. 

 

Lēmums Nr.317.  

 

 

16. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā [..] 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 9  “Par sociālā dzīvokļa 

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu, 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada 

domes lēmuma Nr. 448 punktu 1.2., saskaņā ar 2018.gada 10.septembra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas, 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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 īres tiesības [..] uz dzīvojamo telpu Nr. 1 ar platību 14,1 kv.m. 

2. Noteikt īres maksu euro 0,20  par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 3 mēneši. 

4. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko dzīvokļa īres periodu, tas ir no 

2018.gada 26.augusta. 

 

Lēmums Nr.318. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada 

7.septembra atzinums Nr.1.17/346 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu ceļam A35 Dunte – Gāršas, Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz SIA “Minhauzena pasaule” 2018.gada 21.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-

16.2/420), kurā informēts, ka uzņēmuma teritorijā esošajam tiltam, kas pieder Salacgrīvas novada 

domei, fiksēta plaisa, kuru nepieciešams remontēt un ir nepieciešams noteikt tilta kravnesības 

ierobežojumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, lai 

nodrošinātu tilta konstrukciju ilgmūžību, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Atļaut SIA “Minhauzena pasaule” uzstādīt ceļa zīmes Nr.312 “10T” (masas ierobežojums) 

pie tilta pār Duntes strautu no abām pusēm saskaņā ar pielikumu. 
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2. Deleģēt SIA “Minhauzena pasaule” saskaņot 1. punktā minēto zīmju uzstādīšanu ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” un organizēt to uzstādīšanu par saviem līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.319. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa J.Zaķa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2018.gada 

12.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Noteikt apkures maksu 2018./2019.gada apkures sezonā katlu mājai Valdemāra ielā 56, 

Ainažos (bērnudārza PII „ Randa ”) 62,58 EUR/MWh.                                                                                         

2. Noteikt apkures maksu 2018/2019. gada apkures sezonā katlu mājai, K.Barona 6C, Ainažos 

90,65  EUR/MWh. 

3. Noteikt apkures maksu 2018/2019. gada apkures sezonā Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā 

doktorāta telpās (85.3 m2) – 8,52 EUR/MWh. Maksa par piegādāto MWH doktorāta telpās 

tiek noteikta Ainažu pārvaldes katlu mājas megavatstundas cenai 61,72 EUR/MWh 

piemērojot koeficientu – 0.138. 

4. Noteikt apkures maksu 2018./2019. gada apkures sezonā Ainažu pārvaldes katlu mājai 61,72 

EUR/MWh. 

5. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.320. Aprēķini uz 24  lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr. 360  

“Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas 

apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones sniegto informāciju  

par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas iepirkuma rezultātiem Salacgrīvas vidusskolā, saskaņā ar 

2018.gada 10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 

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

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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:

  

Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu 

Nr.360 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.321.  
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20. § 

Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu  ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem, saskaņā ar 2018.gada 

10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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 ēdināšanas pakalpojumu cenas  ar 2018.gada 1.oktobri: 

1.1. Pirmsskolas audzēkņiem (Valdemāra iela 56, Ainaži)                                                               
1.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                    EUR 3.95 dienā 

1.1.2.  brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                EUR 4.47 dienā 

1.1.3. pusdienas (01.09.-31.05.) 5-6 gadu veciem bērniem                           EUR 2.30 dienā 

1.2. Pirmsskolas audzēkņiem (Parka iela 12, Ainaži)                                                              
1.2.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                    EUR 3.74 dienā 

1.2.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                EUR 4.26 dienā 

1.2.3. pusdienas (01.09.-31.05.) 5-6 gadu veciem bērniem                          EUR 2.09 dienā 

1.2.4. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                      

(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk       EUR 7.85 dienā 

1.2.5. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                       

(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk  EUR 8.93 dienā 

1.3. Skolēniem 
1.3.1. pusdienas 1.-4. klases audzēkņiem     EUR 2.43 dienā  

1.3.2. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem                EUR 2.60 dienā 

 

2. Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanai ar 2018.gada 1.oktobri: 

2.1. Pirmsskolas audzēkņiem                                                               
2.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem                    EUR 2.00 dienā 

2.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                      

(1.06.-31.08.)                                                                                          EUR 2.00 dienā 

2.1.3. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                       

(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk  EUR 4.25 dienā 

2.2. Skolēniem 
2.2.1. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem                   EUR 1.42 dienā 

 

3. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai ar 2018. gada 1.oktobri: 

3.1. Pirmsskolas audzēkņiem (Valdemāra iela 56, Ainaži)                                                               
3.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                    EUR 1.95 dienā 

3.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem                EUR 2.47 dienā 

3.1.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                     

(01.09.-31.05.)                                                                                         EUR 4.47 dienā 

3.1.4. pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                          EUR 2.30 dienā 

3.2. Pirmsskolas audzēkņiem (Parka iela 12, Ainaži)                                                               
3.2.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                    EUR 1.74 dienā 

3.2.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem                EUR 2.26 dienā 

3.2.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                     

(01.09.-31.05.)                                                                                         EUR 4.26 dienā 
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3.2.4. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                     

(01.06.-31.08.)                                                                                         EUR 2.26 dienā 

3.2.5. pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                          EUR 2.09 dienā 

3.2.6. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                      

(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk       EUR 3.60 dienā 

3.2.7. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                       

(1.06.-31.08.) ja kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk  EUR 4.68 dienā 

3.3. Skolēniem 
3.3.1. pusdienas 1.-4. klases audzēkņiem      EUR 1.01 dienā  

3.3.2. pusdienas 5.-9.klases audzēkņiem                EUR 1.18 dienā 

 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

31.augusta lēmumu Nr.333 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.322.  

 

 

21. § 

Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem, saskaņā ar 2018.gada 

10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.septembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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 ēdināšanas pakalpojumu cenas ar 2018. gada 1. oktobri: 

1.1. Pirmsskolas audzēkņiem 
6.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                        

(01.09.-31.05.)                                                                                         EUR 3.39 dienā 

6.1.2. pusdienas 1-6 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                          EUR 1.78 dienā 

6.1.3. brokastis, pusdienas (01.09.-31.05.)                                                    EUR 2.64 dienā 

6.1.4. pusdienas, launags (01.09.-31.05.)                                                      EUR 2.78 dienā 

6.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                        

(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk     EUR 7.60 dienā 

6.2. Skolēniem 
6.2.1. pusdienas 1.-3. klases audzēkņiem      EUR 1.90 dienā  

6.2.2. pusdienas 4.-9. klases audzēkņiem                                                      EUR 2.41 dienā 

6.2.3. brokastis                                                               EUR 0.86 dienā 

6.2.4. launags                                                     EUR 1.00 dienā 

 

2. Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanai ar 2018. gada 1. oktobri: 

2.1. Pirmsskolas audzēkņiem 

2.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem                                        

(01.09.-31.05.)                                                                                         EUR 2.00 dienā 
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2.1.2. pusdienas 1-4 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                          EUR 1.25 dienā 

2.1.3. brokastis, pusdienas 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)         EUR 1.90 dienā 

2.1.4. pusdienas, launags 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)           EUR 1.90 dienā 

2.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                        

(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk     EUR 4.25 dienā 

2.2. Skolēniem 

2.2.1. pusdienas 5.-9. klases audzēkņiem                                                      EUR 1.42 dienā 

2.2.2. brokastis                                                          EUR 0.55 dienā 

2.2.3. launags                                                      EUR 0.55 dienā 

 

3. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai ar 2018. gada 1. oktobri: 

3.1. Pirmsskolas audzēkņiem 

3.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem                                        

(01.09.-31.05.)                                                                                         EUR 1.39 dienā 

3.1.2. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                        

(01.09.-31.05.)                                                                                          EUR 3.39 dienā 

3.1.3. pusdienas 1-4 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                           EUR 0.53 dienā 

3.1.4. pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem  (01.09.-31.05.)                           EUR 1.78 dienā 

3.1.5. brokastis, pusdienas 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)          EUR 0.74 dienā 

3.1.6. pusdienas, launags 1-4 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)            EUR 0.88 dienā 

3.1.7. brokastis, pusdienas 5-6 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)          EUR 2.64 dienā 

3.1.8. pusdienas, launags 5-6 gadus veciem bērniem (01.09.-31.05.)            EUR 2.78 dienā 

3.1.9. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                        

(01.06.-23.06.), (15.08-31.08.) pie kopējā bērnu skaita 10 un vairāk     EUR 3.35 dienā 

3.2. Skolēniem 

3.2.1. pusdienas 1.-3. klases audzēkņiem      EUR 0.48 dienā  

3.2.2. pusdienas 4.-9. klases audzēkņiem                                                      EUR 0.99 dienā 

3.2.3. brokastis                                                     EUR 0.31 dienā 

3.2.4. launags                                                          EUR 0.45 dienā 

 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

31.augusta lēmumu Nr.332  „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.323.  

 

 

22. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem, saskaņā ar 2018.gada 

10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.septembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas ar 2018.gada 1.oktobri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

1.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem           EUR 2.19 dienā  

1.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem           EUR 2.43 dienā  

1.1.3. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)          EUR 3.00 dienā 

1.1.4. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)            EUR 3.20 dienā 

1.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)          EUR 3.49 dienā 

1.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)            EUR 3.70 dienā 

1.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                            

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.)EUR 4.63 dienā 

1.1.6. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.) EUR 4.84 dienā 

1.2. Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

1.2.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                   

(01.09.-31.05.)                 EUR 4.00 dienā 

1.2.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                 

(01.09.-31.05.)                 EUR 4.20 dienā  

1.3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālē Korģenē 

1.3.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                               

(1.09.-31.05.)                            EUR 7.10 dienā 

1.3.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                               

(1.09.-31.05.)                 EUR 7.32 dienā  

 

2. Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanai ar 2018.gada 1.oktobri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

2.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem           EUR 2.00 dienā  

2.1.2. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                  

(01.06.-31.08.)                                                                                   EUR 2.00 dienā  

2.1.3. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)          EUR 2.80 dienā 

2.1.4. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)          EUR 3.10 dienā 

2.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                                            

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.)EUR 4.25 dienā 

 

3. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai ar 2018. gada 1.oktobri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

3.1.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem           EUR 0.19 dienā  

3.1.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem           EUR 0.43 dienā  

3.1.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem           EUR 2.43 dienā  

3.1.4. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 51 un vairāk (01.06.-31.08.)EUR 0.43 dienā                                     

3.1.5. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)          EUR 0.20 dienā 

3.1.6. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)            EUR 0.40 dienā 

3.1.7. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)          EUR 0.39 dienā 
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3.1.8. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)            EUR 0.60 dienā 

3.1.9. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                            

pie kopējā  bērnu skaita izglītības  iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.)EUR 0.38 dienā 

3.1.10. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                          

pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.) EUR 0.59 dienā 

3.2. Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

3.2.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                                   

(01.09.-31.05.)                 EUR 2.00 dienā 

3.2.2. brokastis, pusdienas, launags 4    gadu veciem bērniem                                  

(01.09.-31.05.)                 EUR 2.20 dienā 

3.2.3. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                                 

(01.09.-31.05.)                 EUR 4.20 dienā 

3.3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālē Korģenē 

3.3.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                               

(1.09.-31.05.)                            EUR 5.10 dienā 

3.3.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem                               

(1.09.-31.05.)                 EUR 5.32 dienā  

3.3.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                               

(1.09.-31.05.)                 EUR 7.32 dienā  

 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu vecāku savlaicīgu informēšanu par ēdināšanas 

pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.334 

„Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.324.  

 

 

23. § 

Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada 

izglītības iestādēs 

 

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

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

19.punktu, kā arī izmaiņām audzēkņu skaitā izglītības iestādēs, saskaņā ar 2018.gada 10.septembra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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.septembra, saskaņā ar pielikumu “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. 
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Lēmums Nr.325. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

(ziņo E.Keisele) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016. gada 23. marta nolikumu “Par naudas 

balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā 

un to apmēru”, izglītības speciālistes A. Paegles 2018.gada 24.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-

18/233) un 2018.gada 24.augusta Direktoru Padomes lēmumu, saskaņā ar 2018.gada 10.septembra 

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

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, 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:

  

Piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem valsts mēroga konkursos 2017./2018.mācību 

gadā sekojošiem Salacgrīvas novada mūzikas skolas un Salacgrīvas mākslas skolas audzēkņiem un 

pedagogiem: 

 

N.p.k. Naudas balvas 

saņēmējs 

Sasniegumi Naudas balva 

pēc nodokļu 

nomaksas 

EUR 

1. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā  

500 

2. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

250 

3. [..] 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts 

konkursā 

250 

4. [..] 3. vieta Latvijas profesionālās ievirzes un 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmas kopas “Stīgu 

instrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā 

200 

5. [..] 3. vieta Latvijas profesionālās ievirzes un 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmas kopas “Stīgu 

instrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā 

100 

6. [..] 3. vieta Latvijas profesionālās ievirzes un 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmas kopas “Stīgu 

instrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā 

100 
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Lēmums Nr.326. Iesniegumi uz 19 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā 

un to apmēru” apstiprināšanu 

(ziņo E.Keisele) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada izglītības iestāžu direktoru 

padomes priekšlikumu, 2018.gada 10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

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

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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 nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to 

apmēru” saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.105 “Par 

nolikuma “Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to apmēru” 

apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 13.§). 

 

Lēmums Nr.327. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.222 un Salacgrīvas 

novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada izglītības 

iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2018..gada 10.septembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu un  2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 

1.septembra piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku 

štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 

1.septembra piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas  pirmsskolas grupu 

tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

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

Nr.441 “Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu” (protokols Nr.16; 36.§). 
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4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu 

Nr.438 “Par pirmsskolas izglītības iestāde “Randa”  tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu” (protokols Nr.16; 33.§). 

5. Lēmums piemērojams ar 2018.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.328. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar  

2018.gada 10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2018.gada 12.sepetmbra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2018.gada 

1.oktobra piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu 

sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.437 “Par pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols 

Nr.16; 32.§). 

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

 

Lēmums Nr.329. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

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 Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilonas Jēkabsones 2018.gada 

5.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/237), saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

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” 

2.6.apakš sadaļu “Ainažu pilsētas pārvalde” 3.ierakstu izteikt jaunā redakcijā: 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

3. Apkopēja 0.2477 0.5 € 215 13.I 
 

   

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī. 
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Lēmums Nr.330. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.621  

“Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo I.Bendrāte) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, saskaņā ar 2018.gada 

12.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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 19.decembra lēmumu Nr.621 “Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (turpmāk 

tekstā – nolikums): 

 

1. Nolikuma 2.sadaļas 2.1., 2.2., 2.3. punktus izteikt jaunā redakcijā: 

“2.1. Noteikt domes deputātiem par piedalīšanos domes sēdēs un komiteju locekļiem - 

komiteju sēdēs atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likums” atlīdzības stundas likmi 5.60 euro. Samaksā tiek noteikta par gatavošanās laiku sēdei 5 

stundas. Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek 

maksāta.  

2.2. Noteikt deputātiem - komiteju vadītājiem par komitejas darba vadīšanu  atlīdzības 

stundas likmi 11.90 euro mēnesī. Samaksa tiek noteikta par gatavošanās laiku sēdei 5 stundas. 

Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek maksāta.  

  2.3. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un domes deputāts, kurš domē ieņem 

algotu amatu, nesaņem atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu domē noteiktajā darba laikā.” 

2.  Nolikuma 5.sadaļas 5.3. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“5.3. Domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, aizvietojot domes 

priekšsēdētāju un, pildot domes priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā,  nosaka piemaksu 

pie mēnešalgas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 14.panta noteikumiem.” 

 

Lēmums Nr.331.  

 

 

30. § 

Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu, lai nodrošinātu vienotu dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā, ņemot 

vērā 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nolikumu „Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas speciālistam iepazīstināt ar nolikumu 

iestāžu un struktūrvienību vadītājus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr.500 

“Nolikums “Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu uzskaites 

un izlietošanas kārtību”” (protokols Nr.14.3.§).  

 

Lēmums Nr.332. Pielikums uz  lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas sastāvā 

 

Pamatojoties uz 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Noteikumi par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu un saskaņā ar 2018.gada 12.septembra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, 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 šādas izmaiņas ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.416 “Par 

Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un tās 

sastāva apstiprināšanu” (protokola Nr.13; 5.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā: 

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas tās locekli uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu. 

2. Iecelt par Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas locekli teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi. 

                   

Lēmums Nr.333.  

 

 

32. § 

Par 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa 

„Sudraba kaija 2018” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo A.Zunde) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Armanda Leimaņa 2018.gada 

30.augusta iesniegumu (reģ Nr. 3-18/235) par festivāla “Sudraba Kaija” konkursa pārcelšanu uz 

2018.gada 3.novembri un iesniegto konkursa nolikuma projektu, saskaņā ar 2018.gada 

10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.septembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, 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. Apstiprināt 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba 

kaija 2018” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumu Nr.4 “Par 7.Mūsdienu 

akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa „Sudraba kaija 2018” nolikuma 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.334. Pielikums uz 6 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas 

partnerību projektā 

 

Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 05.09.2018 lēmumu Nr. 8-11.1/5988 

par finansējuma piešķiršanu Liepupes vidusskolai, saskaņā ar 2018.gada 10.septembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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 Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu 

apmaiņas partnerību projektā Nr. 2018-1IT02-KA229-048188_6. 

2. Saskaņā Valsts izglītības attīstības aģentūras 05.09.2018 lēmumu Nr. 8-11.1/5988 projekta 

pieteikuma kopējās un attiecināmās izmaksas EUR 22440,00. 

3. Par projekta realizāciju un saturisko atskaišu sagatavošanu atbildīgā persona Liepupes 

pamatskolas direktore Arta Rubeze. 

4. Pilnvarot Liepupes pamatskolas direktori Artu Rubezi noslēgt līgumu ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru par projekta Nr. 2018-1IT02-KA229-048188_6 īstenošanu un parakstīt visu 

ar projekta īstenošanu nepieciešamo dokumentāciju,  veikt ar šī projekta īstenošanu un 

koordinēšanu nepieciešamās darbības.  

5. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Andri Zundi, Liepupes pamatskolas 

direktores prombūtnes laikā, parakstīt visu ar projekta Nr. 2018-1IT02-KA229-048188_6  

īstenošanu nepieciešamo dokumentāciju un  veikt ar šī projekta īstenošanu un koordinēšanu 

nepieciešamās darbības. 

 

Lēmums Nr.335. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2018.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-9 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr.B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.336. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

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

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, saskaņā ar 2018.gada 13.augustā ar Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāju Ināru Karlsoni noslēgto vienošanos Nr. 5-5/84 par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu 2018.gada 14.septembrī un 2018.gada 18.septembra personāla atlases rezultātiem, atklāti 

balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 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 Mariju Paulu Pēci, personas kods [..], par Salacgrīvas novada domes 

administratīvās komisijas priekšsēdētāju uz Salacgrīvas novada domes 3.sasaukuma 

pilnvaru laiku. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī. 

 

Lēmums Nr.337. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (20.09.2018.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (20.09.2018.) 


