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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.6
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 22.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā” apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
4. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un
vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
5. Par 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 un 2013.gada 6.jūnija
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/321 vienpusēju laušanu
6. Par 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/514 un 2014.gada 21.augusta
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/515 vienpusēju laušanu
7. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Mālupes”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu
15. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā

16. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem „Lazdmalas” un “Lazdiņas”, Salacgrīvas pagastā
17. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem “Vībotnes” un
“Pīlāgi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
18. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā
1, Ainažos un Ezera ielā 8, “Liellapes” un Rīgas ielā 7, Liepupes pagastā
19. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”
20. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam “Gobulauki”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
23. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
24. Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
25. Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas
un interešu kolektīvi” apstiprināšanu
26. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
28. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma
un celiņu izbūve” līdzfinansēšanu
29. Par biedrības „Ainaži” projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” līdzfinansēšanu
30. Par biedrības „Mēs - sabiedrībai” projekta „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim
“Enkurs”” līdzfinansēšanu
31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.434 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Mēs Korģenei””
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.322 “Par
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.189 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.191 “Par
Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
35. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu
36. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
37. Par administratīvi teritoriālo reformu
38. Papildus darba kārtības jautājumi:
38.1.Par projekta iesniegšanu LR Ārlietu ministrijas izsludinātajā granta projektu konkursā
“Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
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Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste –
budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone –
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Sarma
Kacara – Salacgrīvas novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Liene Some–Tiesnese – Salacgrīvas
novada domes attīstības un teritorijas plānotāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Ilze Ēltamma –
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja
Nepiedalās- deputāti Agra Jankovska (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli), Kristīne
Mauliņa (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu veikšanā)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildus darba
kārtības jautājumu Nr.38.2. “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā rīkotajām Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 37 jautājumiem
un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu
darba kārtību:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā” apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
4. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un
vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
5. Par 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 un 2013.gada 6.jūnija
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/321 vienpusēju laušanu
6. Par 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/514 un 2014.gada 21.augusta
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/515 vienpusēju laušanu
7. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Mālupes”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas
tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
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13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu
15. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā
16. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem „Lazdmalas” un “Lazdiņas”, Salacgrīvas pagastā
17. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem “Vībotnes” un
“Pīlāgi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
18. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1,
Ainažos un Ezera ielā 8, “Liellapes” un Rīgas ielā 7, Liepupes pagastā
19. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Aļģes 1”
20. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam “Gobulauki”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
23. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
24. Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
25. Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas
un interešu kolektīvi” apstiprināšanu
26. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
28. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma
un celiņu izbūve” līdzfinansēšanu
29. Par biedrības „Ainaži” projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” līdzfinansēšanu
30. Par biedrības „Mēs - sabiedrībai” projekta „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs””
līdzfinansēšanu
31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.434 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Mēs Korģenei””
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.322 “Par
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.189 “Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.191 “Par
Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
35. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu
36. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
37. Par administratīvi teritoriālo reformu
38. Papildus darba kārtības jautājumi:
38.1.Par projekta iesniegšanu LR Ārlietu ministrijas izsludinātajā granta projektu konkursā
“Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”
38.2.Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
rīkotajām Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm
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1.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
(debatēs piedalās R.Jirgensons; izsakās A.Zunde)
Salacgrīvas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa vēstuli
Nr.1.25/97 “Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” (turpmāk Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina projektu, kā arī
informāciju par maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēru dažādās Latvijas pašvaldībās.
Vēstulē norādīts, ka SIA “ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas
atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību
atkritumu radītājiem un plāno šo darbības virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu
dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.
2016.gada 4.aprīlī starp Salacgrīvas novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika noslēgts
līgums, kas paredz SIA “ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā sadzīves
atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu),
uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) pakalpojumus Salacgrīvas novada (turpmāk –
Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līgums).
Līguma 4.2.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar
ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā
gadījumā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem, SIA “ZAAO” ieskatā ir iestājušies
Līguma 4.2.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai un SIA “ZAAO” lūdz palielināt
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu.
Vēstulē norādīts, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk
ļaus nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā, kopš
iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 2017.gada
28.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, vidējās
darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem, autotransporta servisa
pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās
izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota nepieciešamība palielināt pakalpojuma
maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju
saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi
atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.
Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām,
ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, būtu
17,65 EUR, ko veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
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atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā par
1 m3, ko apstiprina Pašvaldība;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts,
tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.pantu, Salacgrīvas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”, SIA „ZAAO” 2019.gada 25.aprīlī
vēstulē Nr.1.25/97 norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķinu, saskaņā 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns), PRET
– 3 (Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu ir
10,82 EUR apmērā par 1 m3.
2. Konstatēt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā ir 17,65 EUR par 1 m 3
atkritumu (bez PVN) ko veido:
1) Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas
to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu
atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā par 1 m3;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra (protokols
Nr.16; 4.§) lēmumu Nr.405 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu”.
4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
Lēmums Nr.198. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, saskaņā ar
2019.gada 15.maija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.199. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263
“Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu,
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7;
24§):
1. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmuma Nr.263 “Par Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” nosaukumu un izteikt to šādā
redakcijā “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādei jaunā redakcijā
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.5 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.1; 5§).
4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.258 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.10; 41§).
Lēmums Nr.200. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas
un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
(ziņo D.Straubergs; izsakās L.Some-Tiesnese)
Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§)
(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums).
Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.
Salacgrīvas novada dome 2019.gada 20.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par grozījumu
Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§), ar kuru ir nolemts par
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Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 628)
80.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādi, kuru
kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai
pašvaldības domē.
Ministru kabineta noteikumi Nr.628 81.punkts nosaka, ka šo noteikumu 80.punktā minētajā
ziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
1. apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai
noraidīšanu;
2. par attīstības priekšlikumiem;
3. par saņemtajiem personu priekšlikumiem.
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 82.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par trijām nedēļām.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7; 24.§) SIA
„RP Alianse" ir izstrādājusi Teritorijas plānojuma un Vides pārskata papildinātās redakcijas.
Vides pārskata papildinātā redakcija Teritorijas plānojumam izstrādāta, pamatojoties uz
likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Ņemot vērā Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 2019.gada 9.maija ziņojumu
(reģ.Nr.3.18/142), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 16., 81., 82., 83., 84., 85., 86. un 90.punktiem, likuma “Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 23.5 panta trešo daļu, Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10. un 11.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 9., 10. punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 15.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija
lēmumu Nr.200 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263
“Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” “(protokols
Nr.6; 3.§), atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu.
2. Nodot Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildināto redakciju un tā
Vides pārskata papildināto redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas, kas sākas piecas
darbdienas pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas TAPIS sistēmā pēc attiecīga domes lēmuma
pieņemšanas dienas.
3. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma publicēšanu par teritorijas
plānojuma papildinātās redakcijas un tā Vides pārskata papildinātās redakcijas publisko
apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) sistēmā, pašvaldības
tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, laikrakstā “Auseklis”, kā arī nodrošināt informācijas
pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī elektroniskā veidā nodot paziņojumu
Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai biroja tīmekļvietnē.
4. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma
līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un tā Vides pārskata papildinātās redakcijas
publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv un ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
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Lēmums Nr.201. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 2019.gada 9.maija ziņojums par
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidoto redakciju uz 2 lp.,
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam paskaidrojuma raksta papildinātā
redakcija uz 66 lp., Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakcijas 2.0
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa uz 77 lp. un Salacgrīvas novada
Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma papildinātā
redakcija uz 170 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 un 2013.gada 6.jūnija
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/321 vienpusēju laušanu
(ziņo D.Straubergs)
2013.gada 6.jūnijā Salacgrīvas novada dome ar SIA “ENERGOLUX” (Reģ. Nr.
40103511350, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Liepupe, Mehanizācijas iela
4A, LV-4023), kā pilnvaroto personu, noslēgusi Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/320 (turpmāk
tekstā arī – Deleģēšanas līgums), ar kuru pašvaldība deleģēja pilnvarotajai personai veikt, un
pilnvarotā persona apņēmās saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo
pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i.,
nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus
ielā 3 iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, karstā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā
arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un
nekustamo īpašumu - veikala ēku Rīgas ielā 13. Iepriekš minētā deleģētā pārvaldes uzdevuma
nodrošināšanai, noslēdzot 2013.gada 6.jūnija patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/321 (turpmāk tekstā
arī – Patapinājuma līgums), Salacgrīvas novada dome nodeva SIA “ENERGOLUX” bezatlīdzības
lietošanā Salacgrīvas novada domei piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada, Salacgrīvā,
Tirgus iela 7, kadastra numurs 6615 005 0165, kas sastāv no zemes gabala 1539m2 platībā zemes
vienības kadastra apzīmējums 6615 005 0165 un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas
kadastra apzīmējums 6615 005 0165 001 ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām un no katlu
mājas izejošiem ārējiem siltumtīkliem (trases kopgarums 176.567m).
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome no viena no SIA “ENERGOLUX” dalībnieka
SIA “ECOSENSE” 2018.gada decembra mēnesī saņēma informāciju par kurināmā materiāla
piegādes pārtraukšanu SIA “ENEREGOLUX” apsaimniekotajai katlu mājai Tirgus ielā 7,
Salacgrīvā, un informāciju par siltumapgādes pakalpojuma pārtraukšanas uzsākšanu, ar Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.decembra rīkojumu tika izveidota komisija, kas veica
katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, apsekošanu un konstatēja, ka siltumapgādes pakalpojums
netiek nodrošināts noteiktajā kvalitātē un ka katlu mājas iekārtas nedarbojas ar nepieciešamo jaudu,
kā rezultātā pakalpojuma saņēmējiem netiek nodrošināta pienācīga siltumapgāde. Ņemot vērā
iepriekš minēto tika konstatēts, ka enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, ka tas var apdraudēt
iedzīvotāju drošību, veselību un tautsaimniecības nozaru darbību noteiktā Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pilsētas teritorijā, un ka pastāv Enerģētikas likumā 59.pantā iekļautie nosacījumi
enerģētikas krīzes izsludināšanai. Ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.decembra lēmumu
Nr. 444 “Par enerģētikas krīzes izsludināšanu” tika nolemts izsludināt vietējo enerģētisko krīzi
siltumapgādē. Ņemot vērā iepriekš minēto ar SIA “Energolux service” (Reģ. Nr. 40103928401)
2018.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās Nr. 3- 25.3./458 par siltumenerģijas pakalpojuma
nodrošināšanu, ar kuru SIA “Energolux service” tika uzdots kā pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Deleģēšanas līgumā iekļautajiem nosacījumiem
veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
siltumapgādes jomā Deleģēšanas līgumā noteiktajiem objektiem.
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Ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 1.februāra spriedumu ir pasludināts SIA
“ENERGOLUX” maksātnespējas process. Ieraksts par SIA “ENERGOLUX” maksātnespējas
procesa pasludināšanu maksātnespējas reģistrā un komercreģistrā izdarīts 04.02.2019.
Deleģēšanas līguma 26.punkts nosaka, ka puses līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma
termiņu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj
turpināt līguma attiecības, kā arī gadījumā, ja otrs līdzējs pasludināts par maksātnespējīgu, apturēta
tā saimnieciskā darbība vai tml. Patapinājuma līguma 4.4.3.apakšpunkts nosaka, ka patapinātājam ir
tiesības, 10 (desmit) dienas iepriekš nosūtot patapinājuma ņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu,
vienpusēji lauzt līgumu, neatlīdzinot patapinājuma ņēmēja zaudējumus, kas saistīti ar līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī neatlīdzinot patapinājuma ņēmēja taisītos izdevumus objektam, ja
tiek lauzts 2013.gada 6.jūnijā starp pusēm noslēgtais Deleģēšanas līgums Nr. 3-25.3/320.
Ņemot vērā to, ka ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 1.februāra spriedumu ir pasludināts
SIA “ENERGOLUX” maksātnespējas process, un to, ka SIA “ENERGOLUX” kopš 2018.gada
21.decembra neveic Deleģēšanas līgumā noteikto saistību izpildi un nenodrošina komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā Deleģēšanās līgumā noteiktajiem objektiem, kā arī ņemot vērā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta ceturto daļu, secināms, ka ir iestājušies nosacījumi, kas ir
par pamatu Deleģēšanas līguma uzteikšanai un vienpusējai laušanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta
ceturto daļu, 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/320 26.punktu, 2013.gada 6.jūnija
Patapinājuma līguma Nr. 3-25.3/321 4.4.3.apakšpunktu, 2019.gada 15.maija Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS - nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzteikt 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līgumu Nr.3-25.3/320, kas noslēgts ar SIA
“ENERGOLUX”, un vienpusēji izbeigt iepriekš minēto līgumu 2019.gada 1.jūnijā.
2. Ar 2019.gada 10.jūniju vienpusēji lauzt 2013.gada 6.jūnija patapinājuma līgumu Nr.325.3/321, kas noslēgts ar SIA “ENERGOLUX”.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram nodrošināt patapinājumā nodotā
nekustamā īpašuma un kustamās mantas (saskaņā ar 2013.gada 6.jūnija Patapinājuma
līguma Nr.3-25.3/321 pielikumu Nr.1 un Nr.2) pieņemšanu no SIA “ENERGOLUX” ar
pieņemšanas – nodošanas aktu.
Lēmums Nr.202.
6. §
Par 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/514 un 2014.gada 21.augusta
Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/515 vienpusēju laušanu
2014.gada 21.augustā Salacgrīvas novada dome ar SIA “ENERGOLUX” (Reģ. Nr.
40103511350, juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Liepupe, Mehanizācijas iela
4A, LV-4023), kā pilnvaroto personu, noslēgusi Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/514 (turpmāk
tekstā arī – Deleģēšanas līgums), ar kuru pašvaldība deleģēja pilnvarotajai personai veikt, un
pilnvarotā persona apņēmās saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo
pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i.,
nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29,
Liepupe 30 un Liepupe 31, Liepupes pagastā, iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei,
karstā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus
Liepupes bibliotēku (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un Liepupes vidusskolu. Iepriekš
minētā deleģētā pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, noslēdzot 2014.gada 21.augusta patapinājuma
līgumu Nr. 3-25.3/515 (turpmāk tekstā arī – Patapinājuma līgums), Salacgrīvas novada dome
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nodeva SIA “ENERGOLUX” bezatlīdzības lietošanā Salacgrīvas novada domei piederošā
nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupe, Mehanizācijas iela 4 daļu – kas
sastāv no zemes gabala 367,02 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un uz zemes
gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) ar tajā esošajām
tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru.
Ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 1.februāra spriedumu ir pasludināts SIA
“ENERGOLUX” maksātnespējas process. Ieraksts par SIA “ENERGOLUX” maksātnespējas
procesa pasludināšanu maksātnespējas reģistrā un komercreģistrā izdarīts 2019.gada 4.februārī.
Ņemot vērā to, ka SIA “ENERGOLUX” ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 1.februāra
spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process un SIA “ENERGOLUX” kopš 2019.gada februāra
mēneša neveic Deleģēšanas līgumā noteikto saistību izpildi un nenodrošina komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā Deleģēšanās līgumā noteiktajiem objektiem, un no
SIA “ENERGOLUX” maksātnespējas procesa administratores 2019.gada 28.februārī tika saņemta
vēstule Nr. 0054/00435/2019-NOS/MPA ar informāciju par to, ka no nodrošinātā kreditora ir
saņemts saskaņojums ar apliecinājumu, ka SIA “Energolux service” ārkārtas situācijas novēršanai
no 2019.gada februāra faktiski izmanto SIA “ENERGOLUX” pamatlīdzekļus, lai nodrošinātu
nepārtrauktu iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu siltumapgādes pakalpojumu, ar SIA “Energolux
service” (Reģ. Nr. 40103928401) 2019.gada 1.martā tika noslēgta vienošanās Nr. 3.25.3./74, ar
kuru SIA “Energolux service” tika uzdots kā pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Deleģēšanas līgumā iekļautajiem nosacījumiem veikt no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
siltumapgādes jomā Deleģēšanas līgumā noteiktajiem objektiem.
Deleģēšanas līguma 27.punkts nosaka, ka puses līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma
termiņu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj
turpināt līguma attiecības, kā arī gadījumā, ja otrs līdzējs pasludināts par maksātnespējīgu, apturēta
tā saimnieciskā darbība vai tml. Turklāt Patapinājuma līguma 4.4.3.apakšpunkts nosaka, ka
patapinātājam ir tiesības ir tiesības, 10 (desmit) dienas iepriekš nosūtot patapinājuma ņēmējam
attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji lauzt līgumu, neatlīdzinot patapinājuma ņēmēja
zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī neatlīdzinot patapinājuma ņēmēja
taisītos izdevumus (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumus) objektam un patapinājuma
ņēmēja veiktos ieguldījumus objektā, ja tiek lauzts 2014.gada 21.augustā starp pusēm noslēgtais
Deleģēšanas līgums Nr. 3-25.3/514.
Ņemot vērā to, ka ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 1.februāra spriedumu ir pasludināts
SIA “ENERGOLUX” maksātnespējas process, un to, ka SIA “ENERGOLUX” kopš 2019.gada
februāra mēneša neveic Deleģēšanas līgumā noteikto saistību izpildi un nenodrošina komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā Deleģēšanās līgumā noteiktajiem objektiem, kā arī ņemot vērā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta ceturto daļu, secināms, ka ir iestājušies nosacījumi, kas ir
par pamatu Deleģēšanas līguma uzteikšanai un vienpusējai laušanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta
ceturto daļu, 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/514 27.punktu, 2014.gada
21.augusta patapinājuma līguma Nr. 3-25.3/515 4.4.3.apakšpunktu, 2019.gada 15.maija Attīstības
komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzteikt 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/514, kas noslēgts ar SIA
“ENERGOLUX”, un vienpusēji izbeigt iepriekš minēto līgumu 2019.gada 1.jūnijā.
2. Ar 2019.gada 10.jūniju vienpusēji lauzt 2014.gada 21.augusta patapinājuma līgumu Nr. 325.3/515, kas noslēgts ar SIA “ENERGOLUX”.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram nodrošināt patapinājumā nodotā
nekustamā īpašuma un kustamās mantas (saskaņā ar 2014.gada 21.augusta Patapinājuma
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līguma Nr.3-25.3/515 pielikumu Nr.1 un Nr.2) pieņemšanu no SIA “ENERGOLUX” ar
pieņemšanas – nodošanas aktu.
Lēmums Nr.203.
7. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Mālupes”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.155 „Par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada
10.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.8 un
Nr.9, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 10.maijā notikušā zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0342, ter. Nr.1 (1,29 ha platībā ) un teritorija Nr.2 (2,96 ha
platībā), nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2019.gada 10.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.8, par zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā,
teritorijas Nr.1 (1,29 ha platībā) piedāvāto augstāko nomas cenu, slēgt zemes nomas līgumu
ar [..], nosakot nomas maksu vienam gadam 60,00 euro.
3. Saskaņā ar 2019.gada 10.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.9, par zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā
teritorijas Nr.2 (2,96 ha platībā) piedāvāto augstāko nomas cenu, slēgt zemes nomas līgumu
ar [..], nosakot nomas maksu vienam gadam 131,00 euro.
4. Zemes gabali tiek iznomāti ar mērķi - teritorijas sakārtošanai un tūrisma iespēju
daudzveidošanai.
5. Noteikt nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi.
6. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.204. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2019.gada 10.maija izsoles protokolu Nr.8 un Nr.9 kopijas uz 2 lp. pievienotas protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.151 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā
to, ka [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto cenu 7500,00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti
euro), saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3,
Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0368, pārdošanu par nosacīto cenu 7500,00
euro (septiņi tūkstoši pieci simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.205. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2018.gada 24.jūlija iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas
novada domē, 2018.gada 25.jūlijā ar Nr. 3-16.1/545) par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašuma “Tūjas iecirknis 4” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660
900 0363 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
“Tūjas iecirknis 4” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6660 900 0363 nodošanu
atsavināšanai. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu [..] ir iepriekš minētā dzīvokļa īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona.
2013.gada 2.janvārī ar [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-2.6/74.
Nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6660 900 0363 īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas novada pašvaldībai Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 419 1.
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.
[..] 2019.gada 3.martā ir noslēdzis notariāli apliecinātu vienošanos ar dzīvoklī deklarētajiem
ģimenes locekļiem par to, ka dzīvokli “Tūjas iecirknis 4” - 1, Liepupes pagastā iegūs īpašumā [..].
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
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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.
Pamatojoties uz 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, 2019.gada 15.aprīļa Pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tūjas
iecirknis 4” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 900 0363
atsavināšanu, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 51,4 kv.m kopīpašuma domājamās
daļas no būves (kadastra apzīmējums 6660 006 0062 004) 514/1023.
2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 890,00 euro (astoņi simti
deviņdesmit euro).
3. Noteikt nekustamā īpašuma pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..].
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.
5. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.206. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp., Nekustamā īpašuma
novērtējuma atskaite uz 11 lp., iesnieguma kopija uz 1 lp. un vienošanās uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
10. §
Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā
nomas tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Zemes gabals Kapu ielā 2, kadastra Nr. 6615 001 0079 ir Salacgrīvas novada pašvaldības
nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 998.
Zemes gabals Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, kas ar 2009.gada
19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 336, noteikts kā pašvaldībai piekritīgs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada
19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi” 5.punktu, 29.7. un 30.4 punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu, sertificētas nekustamā īpašuma
vērtētājas Ilzes Apeines 2019.gada 10. aprīlī iesniegto tirgus vērtējumu zemes gabalu daļām
(saņemti Nekustamā īpašuma nodaļā 2019.gada 10.aprīlī un reģistrēti ar Nr.7.14.2/85), saskaņā ar
2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Rīkot zemes nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu daļu iznomāšanu 2019.gada 26.
un 27.jūlijā zemes gabaliem:
1.1. Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079, teritorijas no Nr.3 līdz Nr.11
(pielikums Nr.1);
1.2. Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070, teritorijas Nr.1 un Nr.2
(pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt lēmuma 1.punktā minētās vienas iznomājamās zemes gabala teritorijas nomas
maksas izsoles sākumcenu 2 (divām) dienām euro 70,00 (septiņdesmit euro).
4. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības nodokli un nodevu saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektiem saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.207. Pielikumi uz 9 lp. un izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 20.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.125 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, 2019.gada 15.aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, saskaņā
ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 008 0092 0,5341 ha platībā nosacīto cenu – euro 1200,00 (viens tūkstotis
divi simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.208. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 20.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.124 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, 2019.gada 15.aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, saskaņā
ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
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Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr. 6660 009 0614 0,1161 ha platībā nosacīto cenu – euro 600,00 (seši simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.209. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldības nekustamais īpašums “Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009
1353, sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra
apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).
Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458896.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.73 “Par pašvaldības
nekustamo īpašumu “Muižas parks”, “Muižas parks 1” un “Muižas parks 2”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, 2019.gada 15.aprīļa pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas
protokolu Nr.4, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009
1353, nosacīto cenu – euro 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro), (tai skaitā mežaudzes
vērtība, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0575 20,00 euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.210. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. un Nekustamā īpašuma
novērtējums uz 18 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu
Zemes gabals Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 002 0087, kas sastāv no zemes
vienības kadastra apz. 6605 002 0087 (7530 kv.m platībā) 1/3 domājamās daļas apmērā reģistrēts
Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116.
Īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 502 0003, kas sastāv no ēkas tirdzniecības centra ar kadastra apz. 6605 002 0087 001 1/3 domājamās daļas apmērā reģistrēts
Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116 - A.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli kā vienu īpašumu:
1.1.
zemes gabalu 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra
Nr.6605 002 0087, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0087, reģistrēts Ainažu
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.116;
1.2.
ēku - tirdzniecības centru 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56,
kadastra Nr. 6605 502 0003, ēkas kadastra apz. kadastra apz. 6605 002 0087 001.
2. Tehniskai un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas
saistītas ar īpašuma tirgus vērtības noteikšanu.
Lēmums Nr.211.
15. §
Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā
Zemes gabals Ganību ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 008 0014, zemes vienības
kadastra apz. 6615 008 0014 (49,9010 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas
reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000169585.
Daļa zemes gabala ir brīva - neizmantota.
Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot
apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības
termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic
naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves` tiesības
ierakstīšanas zemes grāmatās.
2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā 2018.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, nosakot, ka lēmumu par
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras
valdījumā ir attiecīgais zemes gabals un apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, kā
arī, apbūves tiesību maksas noteikšanai piemēro iepriekš minēto noteikumu 3.1. un
3.2.apakšnodaļas nosacījumus.
Iepriekš minētais zemes gabals Ganību ielā 4, Salacgrīvā, ar kadastra apz. 6615 008 0014,
Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) daļēji atrodas lauksaimnieciskajā teritorijā, kur ir
atļauta darījumu, mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekta, vieglās ražošanas uzņēmuma,
noliktavas būvniecība, ievērojot prasības zemes gabala izmantošanai (apbūves blīvums 15%).
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 161 “Par
apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma
1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40., 76., 77.,78.punktu
2019.gada 26.aprīļa Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilze Apeines iesniegto izziņu par
Apbūves tiesību gada maksas noteikšanu Nr.2604/1, kas saņemta 2019.gada 29. aprīlī Nekustamā
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īpašuma nodaļā un reģistrēta ar Nr. 7.14.2/93, un ņemot vērā 2019.gada 15.maija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, 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:
1. Rīkot Apbūves tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes gabala daļai Ganību ielā 4,
Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014 (0,2 ha platībā) - izsoles objekts
(pielikums Nr.1).
2. Nekustamā īpašuma Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta apbūvei.
3. Apbūves tiesību termiņš – 20 gadi no līguma noslēgšana dienas.
4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu vienam gadam – euro 50,00.
5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
7. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir
tiesības prasīt vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu:
7.1.
Ja līdz 2020.gada 1.jūlijam Apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada
būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska
brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.2.
Ja līdz 2020.gada 1.novembrim Apbūves tiesīgais nav izstrādājis būvprojektu
minimālā sastāvā un izņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu
veikšanai un
1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav
novērsis minēto pārkāpumu;
7.3.
Ja, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim Apbūves tiesīgais nav uzcēlis un
nodevis ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un 1 (viena)
mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu;
8. Apstiprināt Apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9. Apstiprināt publicējamo informāciju par Apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu
Nr.4.
Lēmums Nr.212. Pielikumi uz 9 lp. un izziņa par apbūves gada maksas noteikšanu uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
16. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem „Lazdmalas” un “Lazdiņas”, Salacgrīvas pagastā
Salacgrīvas novada domē 2019.gada 8.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.18.1.2/1) par
zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pastāvīgā lietošanā bijušo lauku apvidus zemi “Lazdmalas”,
kadastra apz. 6672 004 0254 (1,4 ha platībā), nomu un “Lazdiņas”, kadastra apz. 6672 004 0453
(0,3 ha platībā), Salacgrīvas pagastā.
[..] iesniegusi mantojuma apliecību (no 2019.gada 3.aprīļa), ar kuru viņa manto zemes
nomas pirmtiesības uz zemes gabaliem “Lazdmalas”, kadastra apz. 6672 004 0254 (1,4 ha platībā)
un “Lazdiņas”, kadastra apz. 6672 004 0453 (0,3 ha platībā).
Ar 2009.gada 18.marta Salacgrīvas pilsētas un lauku teritorijas domes lēmumu Nr. 154 [..]
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
2009.gada 8.maijā mantojuma atstājējs [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību bija noslēdzis
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1./13 par iepriekš minēto neizpirkto lauku apvidus
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zemes gabalu Salacgrīvas pagastā “Lazdmalas” un “Lazdiņas” nomu, kas viņam bija piešķirtas
lietošanā ar 1996.gada 30.oktobra Salacas pagasta Zemes komisijas lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu,
30.08.2005. MK noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā,
“Lazdmalas”, kadastra apz. 6672 004 0254 (1,4ha platībā) un “Lazdiņas”, kadastra apz.
6672 004 0453 (0,3 ha platībā), nomu, saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju, nosakot:
1.1. zemes nomas līguma termiņu – 20 (divdesmit) gadi;
1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
2. Nomas maksa maksājama no 2019.gada 3.aprīļa - dienas, kad nomnieks mantojis tiesības uz
zemes nomu.
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.213. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem “Vībotnes”
un “Pīlāgi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], iesniegums (reģistrēts 2019.gada 26.aprīlī ar reģ.
Nr.7.14.2/91) par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/12 pagarināšanu
zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Vībotnes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0120
(2,7775 ha platībā). 2009.gada 7.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/12 (ar
2013.gada 14.decembra vienošanos Nr.1 Reģ. Nr.8-2.1/267) termiņš ir līdz 2019.gada 6.jūnijam.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 26.aprīlī ar reģ.
Nr.7.14.2/90) par 2009.gada 18.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/19
pagarināšanu zemes gabalam Salacgrīvas pagastā “Pīlāgi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 001
0071 (6,5095 ha platībā). 2009.gada 18.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 82.1/19 termiņš ir līdz 2019.gada 17.maijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, saskaņā ar 2019.gada
15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar [..] 2009.gada 7.jūlijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/12
par zemes gabala Salacgrīvas pagastā “Vībotnes” ar kadastra apz. 6672 009 0120 (2,7775 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt attiecīgos grozījumus noslēgtajā
zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību, saskaņā ar VZD datiem un nosakot to
2,7775 ha.
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2. Pagarināt ar [..] 2009.gada 18.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 82.1/19 par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Pīlāgi” ar kadastra apz. 6672 001 0071
(6,5095 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. Veikt attiecīgos grozījumus
noslēgtajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomājamo platību, saskaņā ar VZD datiem un
nosakot to 6,5095 ha.
3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi.
4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības.
5. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodoklis.
Lēmums Nr.214. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1,
Ainažos un Ezera ielā 8, “Liellapes” un Rīgas ielā 7, Liepupes pagastā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 12.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/225) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Dārza ielā
10, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0040 (182 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 11.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/221) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Krišjāņa
Barona ielā 1, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (162 kv.m platībā) sakņu
dārza izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 8.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/215) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Krišjāņa
Barona ielā 1, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (240 kv.m platībā) sakņu
dārza izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 23.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/246) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldības zemes gabalā Ezera ielā 8, Liepupes
pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0516 (1376 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 16.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.2/234) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldības zemes gabalā “Liellapes”, Liepupes
pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419 (680 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 8.aprīlī ar reģ.
Nr.3.16.1/213) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldības zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā,
Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (114 kv.m platībā) sakņu dārza
izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3. un 4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2.,
29.3.apakšpunktu, saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala Dārza ielā 10 Ainažos, ar kadastra
apz. 6605 003 0040 (182 kv.m platībā, teritorija Nr. 4) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza
izmantošanai, pielikums Nr.1.
1.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
1.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 Ainažos, ar
kadastra apz. 6605 003 0038 (162 kv.m platībā, teritorija Nr. 11) iznomāšanu sakņu (ģimenes)
dārza izmantošanai, pielikums Nr.1.
2.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
2.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1 Ainažos, ar
kadastra apz. 6605 003 0038 (240 kv.m platībā, teritorija Nr. 5) iznomāšanu sakņu (ģimenes)
dārza izmantošanai, pielikums Nr.1.
3.1. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto.
3.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
4. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas iznomāšanu Ezera ielā 8, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0516 (1376kv.m platībā),teritorija Nr. 17, pielikums Nr.3.
4.1. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi). Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
“Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu dārzi).
4.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
5. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala “Liellapes” daļas iznomāšanu, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0419 (680kv.m platībā), pielikums Nr.3.
5.1. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi). Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
“Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu dārzi).
5.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
6. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā daļas iznomāšanu, zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (114kv.m platībā), teritorija Nr. 17A, pielikums Nr.2.
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6.1. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu
dārzi). Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas
iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
“Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu dārzi).
6.2. Noteikt, ka zeme nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.
7. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
8. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 20 (divdesmit) gadi.
Lēmums Nr.215. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” valdes
locekļa Jāņa Krūmiņa 2019.gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/220) ar lūgumu izsniegt
speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”
iesniedzis iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Uzņēmuma gada pārskats;
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1” (Pērnavas iela 52-3,
Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr.44103083651) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 23.maijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.219. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
individuālajam komersantam “Gobulauki”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālais komersants “Gobulauki” īpašnieka Jāņa
Rakuzova 2019.gada 9.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/113) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju
komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
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Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Individuālais komersants “Gobulauki” iesniedzis
iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Gada ienākumu deklarācija; Valsts
ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem individuālajam komersantam “Gobulauki” (Pērnavas iela 15-20,
Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033, reģ.Nr.44102032183) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 23.maijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.217. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieces Ilonas
Melzobas 2019.gada 8.maija iesniegumu (reģ. Nr.3.18/136), saskaņā ar 2019.gada 15.maija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 28.decembra lēmumā
Nr.411 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”:
1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstus:
Automašīnas marka
DACIA DUSTER (kārtībnieki)

Stāvvieta

Valsts Nr.
LH 658

Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts
vai Smiltenes iela 7, Salacgrīva

2. Lēmuma 3.punktu papildināt ar sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
DACIA DUSTER (kārtībnieki)

Stāvvieta

Valsts Nr.
LH 658

Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts
vai Pērnavas iela 15, Salacgrīva periodā
no 1.oktobra līdz 19.maijam un Tērces
iela 24, Salacgrīva periodā no 20.maija
līdz 30.septembrim.

Lēmums Nr.218. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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22. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412
“Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši”” direktora pienākumu izpildītājas Anitas
Lūses iesniegumu, reģistrētu 2019.gada 9.maijā ar Nr.3.18/138 un Sporta un atpūtas kompleksa
“Zvejnieku parks” pārvaldnieces Daces Kurpnieces iesniegumu, reģistrētu 2019.gada 13.maijā ar
Nr.3.18/146, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410
apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu
līdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtību” un saskaņā ar 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par
Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”:
1. Papildināt lēmumu ar 30.punktu šādā redakcijā:
“30. Pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora pienākumu izpildītāja
Anita Lūse”.
2. Papildināt lēmumu ar 31.punktu šādā redakcijā:
“31. Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldniece Dace Kurpniece”.
Lēmums Nr.219. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu ar bilances
kopsummu 28 418 141 EUR (divdesmit astoņi miljoni četri simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts
četrdesmit viens euro) un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 155 905 EUR (viens simts
piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti pieci euro).
Lēmums Nr.220. Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskats uz 176 lp. pievienots
protokolam.
24. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 12
“Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 5.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 15.maija
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
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Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada pašvaldības iestādi “Salacgrīvas novada pašvaldības centrālā
administrācija”.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības centrālā administrācijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Lēmums Nr.221. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas
un interešu kolektīvi” apstiprināšanu
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz 2019.gada 13.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna
Borozdina, Evija Keisele, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas
mākslas un interešu kolektīvi” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu Nr.501
“Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas
un interešu kolektīvi” apstiprināšanu” (protokols Nr.14; 4.§).
Lēmums Nr.222. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
nolikuma 4.1.punktu un saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Aktualizēt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.129 izveidoto
Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu, apstiprinot to šādā
sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētājs: Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste Guna Paegle.
1.2.Komisijas locekļi:
1.2.1. Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone;
1.2.2. Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Ozoliņa;
1.2.3. Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste Valda Neimane;
1.2.4. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja klientu apkalpošanas
konsultante Aija Rozīte.
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.jūlija lēmumu Nr.245 “Par
izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā”
(protokols Nr.8; 3.§).
Lēmums Nr.223.
27. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85
“Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes nolikumu,
saskaņā ar 2019.gada 13.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada
15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus
grozījumus Salacgrīvas Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.3;
4.§):
1. Lēmuma 1.punkta 1.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
“1.1.Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes pārstāvis”.
2. Izslēgt lēmuma 1.punkta 1.3.apakšpunktu.
3. Lēmuma 1.punkta 1.5.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:
“1.5.Dace Kurpniece - Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārstāvis”.
Lēmums Nr.224.
28. §
Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma
un celiņu izbūve” līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” 2.1.rīcības „Atbalsts vides resursu vairošanai un
klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā” nosacījumiem, projektam „Autonomā teritorijas
apgaismojuma un celiņu izbūve” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
50000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro).
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes
priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2019.gada 18.aprīļa iesniegumu
(reģ.Nr.3.16.2/245), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9;
2.§), saskaņā ar 2019.gada 15.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” realizācijas gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci
tūkstoši eiro).
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Lēmums Nr.225. Iesniegums uz 17 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par biedrības „Ainaži” projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” līdzfinansēšanu
(ziņo E.Keisele)
Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
nosacījumiem, projektam „Roku rokā izdejosim savu mūžu” nepieciešams līdzfinansējums 10%
apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 1133.08 EUR (viens tūkstotis simts
trīsdesmit trīs eiro, 08 centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 11330.84 EUR (vienpadsmit
tūkstoši trīs simti trīsdesmit eiro, 84 centi).
Izskatījusi biedrības „Ainaži” (reģ. Nr. 40008153149) valdes locekles Ilonas Jēkabsones
2019.gada 7.maija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/272), pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2019.gada 13.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir 1133.08 EUR (viens tūkstotis
simts trīsdesmit trīs eiro, 08 centi).
Lēmums Nr.226. Iesniegums uz 11 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par biedrības „Mēs - sabiedrībai” projekta „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim
“Enkurs”” līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
nosacījumiem, projektam „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs””
nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām t.i. 2000 EUR (divi
tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 20000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro).
Izskatījusi biedrības „Mēs - sabiedrībai” (reģ. Nr. 40008198022) valdes locekles Ilzes
Saklaures 2019.gada 17.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/2375), pamatojoties uz nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2019.gada 13.maija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
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:
Projekta „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs”” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 2000 EUR (divi tūkstoši eiro).
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Lēmums Nr.227. Iesniegums uz 17 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.434
”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Mēs Korģenei””
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes locekles Ilzes
Baumanes 2019.gada 12.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/229) ar lūgumu veikt grozījumus
biedrības „Mēs Korģenei” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (19.12.2018.
lēmums Nr.434) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 13.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmuma Nr.434 “Par finansiālu
atbalstu biedrībai “Mēs Korģenei”” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmumu
pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Mēs Korģenei” par grozījumiem 2019.gada 7.janvāra
noslēgtajā līgumā Nr. 3.25.3/7 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.228. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.322
“Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores S.Kukas 2019.gada 26.aprīļa
iesniegumu (reģ.Nr.318/131), saskaņā ar 2019.gada 13.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr. “Par Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas
un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu” ar 2.1.3.1 punktu,3.2.6.1 punktu un 3.2.7.1 punktu šādā redakcijā:
“2.1.3.1 Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanai pirmsskolas audzēkņiem periodā no 01.06.2019.
līdz 31.08.2019. - brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem EUR 2.00 dienā
3.2.6.1 Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai pirmsskolas audzēkņiem (Parka iela 12.Ainaži)
periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019. -brokastis, pusdienas, launags no 1.06. -31.08. pie kopējā
bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 5.85 dienā
1
3.2.7. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai pirmsskolas audzēkņiem (Parka iela 12.Ainaži)
periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019. -brokastis, pusdienas, launags no 1.06. -31.08. pie kopējā
bērnu skaita izglītības iestādē 8 un mazāk - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 6.93 dienā”
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2. Lēmuma 2.1.3.1 punktā noteiktā vecāku maksa un 3.2.6.1 vai 3.2.7.1 punktā apstiprinātā
domes dotācija maksai par bērnu ēdināšanu tiek piemērota, slēdzot vienošanos ar vecākiem par
bērna izglītības iestādes apmeklēšanu. Ja kādā mēnesī laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.
neattaisnotu iemeslu dēļ bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, nākošā mēnesī par bērna ēdināšanu
tiek piemērota lēmuma 2.1.3. punktā noteiktā vecāku maksa un 3.2.6. vai 3.2.7. punktā noteiktā
domes dotācija par bērnu ēdināšanu.
Lēmums Nr.229. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
33. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.189
“Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs)
Lai nodrošinātu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
balsojums par lēmuma projektu tiek dalīts.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot lēmuma projekta 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis
Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādu grozījumu ar
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada
domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā: Aizstāt 3.5.punktā skaitli un vārdu “57 euro”
ar skaitli un vārdu “70 euro”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 2.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns, Evija
Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādu grozījumu ar
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada
domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā: “Aizstāt 4.6.punktā skaitli un vārdu “57
euro” ar skaitli un vārdu “70 euro”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 3.punktu un
4.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone, Katrīna
Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādus grozījumus ar
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada
domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā:
Aizstāt 5.13., 7.11., 8.7. un 9.13.punktā skaitli un vārdu “57 euro” ar skaitli un vārdu “70
euro”.
Nolikuma 5.12., 7.10., 8.6. un 9.12. punktus izteikt jaunā redakcijā:
“Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies
amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu nepārsniedzot 50% no
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amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā vienas minimālās darba algas
apmērā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, saskaņā ar 2019.gada 15.maija
Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 “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. Aizstāt 3.5.punktā skaitli un vārdu “57 euro” ar skaitli un vārdu “70 euro”.
2. Aizstāt 4.6.punktā skaitli un vārdu “57 euro” ar skaitli un vārdu “70 euro”.
3. Aizstāt 5.13., 7.11., 8.7. un 9.13.punktā skaitli un vārdu “57 euro” ar skaitli un vārdu “70
euro”.
4. Nolikuma 5.12., 7.10., 8.6. un 9.12. punktus izteikt jaunā redakcijā:
“Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies
amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu nepārsniedzot 50% no
amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā vienas minimālās darba algas
apmērā.”
Lēmums Nr.230.
34. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.191
“Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, saskaņā ar 2019.gada 15.maija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds
Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas
novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.191 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco
ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā
“Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (turpmāk tekstā –
nolikums):
1. Nolikuma 2.10.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“2.10. Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura
uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu nepārsniedzot 50%
no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā vienas minimālās darba
algas apmērā.
2. Aizstāt 2.11.punktā skaitli un vārdu “57 euro” ar skaitli un vārdu “70 euro”.
Lēmums Nr.231.
35. §
Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu
(debatēs piedalās K.Borozdina, D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa, D.Lejniece)
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Darba likuma 17. un 18.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu, kā arī ņemot vērā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa
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lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu” apstiprināto Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu, 2019.gada 9.maija Salacgrīvas novada domes izpilddirektora un darbinieku pilnvaroto
pārstāvju sapulces protokolu, kā arī saskaņā ar 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīgumu, saskaņā
ar pielikumu.
2. Izpilddirektoram nodrošināt amatpersonu (darbinieku) iepazīstināšanu ar koplīgumu.
Lēmums Nr.232. Pielikums uz 3 lp. un Salacgrīvas novada domes izpilddirektora un darbinieku
pilnvaroto pārstāvju 2019.gada 9.maija sapulces protokola kopija uz 6 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-7 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada
17.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada
pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-7 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.
1.

Lēmums Nr.233. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par administratīvi teritoriālo reformu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās K.Močāns, D.Straubergs, J.Lipsbergs, J.Cīrulis)
Ņemot vērā to, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 3.panta nosacījumiem, vietējā
pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto
institūciju starpniecību nodrošina normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, ievērojot attiecīgās
teritorijas iedzīvotāju intereses, lai noskaidrotu Salacgrīvas novada pašvaldības iedzīvotāju viedokli
administratīvi teritoriālās reformas jautājumos, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
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ATTURAS – nav, Dāvis Melnalksnis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Organizēt Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokļu
noskaidrošanu administratīvi teritoriālās reformas jautājumos.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram izveidot darba grupu priekšlikumu
sagatavošanai
un nepieciešamās dokumentācijas izstrādei administratīvi teritoriālās
reformas jautājumos.
Lēmums Nr.234.

38. Papildus darba kārtības jautājumi:
38.1. §
Par projekta iesniegšanu LR Ārlietu ministrijas izsludinātajā granta projektu konkursā
“Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”
(ziņo I.Tiesnese; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz LR Ārlietu ministrijas Granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības
sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” nolikumu, kas apstiprināts ar
2019.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.LV-179, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt Granta projektu konkursam “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas
Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projekta pieteikumu “Labās prakses pārnese publiskā
sektora kapacitātes stiprināšanai”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektam pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā.
Lēmums Nr.235.
38.2. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām
Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm
(ziņo E.Keisele; debatēs piedalās K.Močāns, J.Cīrulis, E.Keisele; izsakās I.Lazdiņa, I.Ēlatmma)
Salacgrīvas novada dome izskatījusi Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa vērtēšanas komisijas Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu
konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 21.maija sēdes protokolu Nr.1, pamatojoties uz
Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu (apstiprināts ar
Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.171) 35.punktu, atklāti balsojot: PAR11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto nometni
“Vispārīgas attīstības piedzīvojumu nometne” viesu namā ”Kraukļi” no 2019.gada 21.jūlija līdz
27.jūlijam. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 179.97 (EUR 25.71 diennaktī) par
katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā līdz 19 gadiem, ja
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vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz
2019.gada 1.janvāri, dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada
teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm,
bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 237.44 ( EUR
33.92 diennaktī) apmērā.
2. Līdzfinansēt SIA “Evergreat” (Reģ.Nr. 40103899808) organizēto nometni “Iepazīsti, piedzīvo,
radi!” viesu namā “Vecmuiža” no 2019.gada 26.augusta līdz 30.augustam. Nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 (EUR 30.00 diennaktī) par katra Salacgrīvas novada
teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā līdz 19 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir
deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2019.gada 1.janvāri, dalību nometnē.
Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no
trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un
bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 190 (EUR 38 diennaktī) apmērā.
3. Slēgt līgumu ar biedrību “Attīstības parks” un SIA “Evergreat” par līdzfinansējuma piešķiršanu
un par līdzfinansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. Līgums tiek slēgts pēc nometnes
dalībnieku saraksta iesniegšanas (atbilstoši Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa nolikuma 4.pielikumam) un precizētas projekta tāmes iesniegšanas
Salacgrīvas novada domē.
Lēmums Nr.236. Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas
komisijas 2019.gada 21.maija projektu vērtēšanas sēdes protokols uz 3 lp. pievienots protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (23.05.2019.)

____________________________
Inita Hartmane (23.05.2019.)

Sēdes protokolētāja
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