
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par 

fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu 

 

 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.13 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 23.oktobrī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 3.septembra lēmumu Nr.13.12.1-96 un 

2019.gada 3.septembra Atzinumu Nr.13.13-21 par būves pārbaudi  

2. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]  

3. Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

precizēšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.16 ⹂Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

6. Par konkursa „Ziemas rota 2019” nolikuma apstiprināšanu 

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

komisijas sastāvā 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu” 

9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par 

Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu” 

10. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580017018 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

nekustamajam īpašumam [..] 

12. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

13. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Atpūtas, Ainažu 

pagastā, Salacgrīvas novadā 

14. Par nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

18. Par zemes gabala daļas “Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

19. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Baznīcas ielā 

3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Muižas iela 4, Liepupē, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325 “Par  

zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda” 

23. Par zemes vienību Meldru ielā 20, Salacgrīvā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

24. Par Zemkopības ministrijai un Latvijas valsts meži AS piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā Svētupes tauvas joslu pārņemšanu bez atlīdzības 

lietošanā 

25. Par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā valsts nekustamajā īpašumā Kuivižu 

zvejas ostas Dienvidu un Ziemeļu molā nodošanu bez atlīdzības LR Satiksmes ministrijai 

26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Slīmesti 2, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

27. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes 

pagastā 

28. Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Kāpu ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā 

29. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

30. Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/21 laušanu 

31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

32. Par finansiālu atbalstu biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība” projekta “Vides 

aizsardzība Svētupē” realizēšanai 

33. Par finansiālu atbalstu biedrības “Ainaži” projekta “Roku rokā izdejosim savu mūžu” 

realizēšanai 

34. Par finansiālu atbalstu biedrības “Mēs - sabiedrībai” projekta “Mūzikas instrumenti pūtēju 

orķestrim “Enkurs”” realizēšanai 

35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 

36. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458 “Par 

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

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

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu” 

37. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

38. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

40. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs 

41. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2020.gada kalendāram  

42. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru 

43. Par finansiālu atbalstu vecās Liepupes skolas 90 gadu jubilejas svinību organizēšanai 

Salacgrīvas novadā 

44. Papildus darba kārtības jautājumi: 
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44.1.Par administratīvi teritoriālo reformu 

44.2.Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

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

            44.3.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

 

45. Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

18.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 
Informācija: 

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada deviņos mēnešos 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes Finanšu 

nodaļas vadītāja vietniece, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo 

īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā 

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

Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes 

loceklis, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, Ilze 

Ēltamma – Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja, Ivo Juška – Salagrīvas novada 

domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Ieva Skuja – Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas direktore, Dace Kurpniece – Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”, Kaspars 

Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Gunta Kristiņa – Tomsone – 

Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste  

Personas: [..] 

 

Nepiedalās- deputāti Katrīna Borozdina (personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), 

Marita Kreituse (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 44 jautājumiem un 3 

papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 3.septembra lēmumu Nr.13.12.1-96 

un 2019.gada 3.septembra Atzinumu Nr.13.13-21 par būves pārbaudi 

(ziņo I.Cīrule) 

 

 1. Salacgrīvas novada domē (turpmāk – Dome) saņemts [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 

2019.gada 26.septembra apstrīdēšanas iesniegums (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums), kas ir 
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saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2019.gada 4.oktobrī (reģistrēts ar reģ. Nr.13.14.1.1/115), kurā 

apstrīdēts Salacgrīvas novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2019.gada 3.septembra lēmums Nr. 

13.12.1-96 “Par atteikumu pagarināt un atjaunot procesuālo termiņu” (turpmāk tekstā arī – 

Apstrīdētais lēmums) un Būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinums Nr.13.13-21 par būves 

pārbaudi  (turpmāk tekstā arī – Apstrīdētais atzinums). Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu, tika 

konstatēts, ka: 

 1.1. Būvvalde, izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 2019.gada 14.augusta iesniegumu, kas ir 

saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2019.gada 20.augustā un reģistrēts 

ar Nr.3.16.2/527, ir pieņēmusi 2019.gada 3.septembra lēmumu Nr. 13.12.1-96 “Par atteikumu 

pagarināt un atjaunot procesuālo termiņu”.  

 Apstrīdēšanas iesniegumā Iesniedzējs lūdz pārskatīt Apstrīdēto lēmumu, kā apstrīdēšanas 

pamatojumu norādot to, ka nav konstatēts fakts par [..] informēšanu par Salacgrīvas novada 

būvvaldes Atzinumu Nr. 13.13-16 par būves pārbaudi un lēmuma Nr. 13.12.1-23 un apzinātu to 

nepildīšanu.  

 Dome, izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu, konstatē, ka Būvvaldes 2019.gada 19.februāra  

lēmums  Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju 

sakārtošanu vai nojaukšanu” un 2019.gada 18.februāra atzinums Nr.13.13-16 par būves pārbaudi 

2019.gada 20. februārī ir nosūtīts adresātam [..] uz deklarēto dzīvesvietas adresi: [..] ar ierakstītu 

pasta sūtījumu Nr.[..]. 

 Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka ja ārējā normatīvajā aktā vai 

pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas 

paziņots adresātam. Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa nosaka, ka administratīvo 

aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja iestāde izvēlas sūtīt nelabvēlīgu 

administratīvo aktu pa pastu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas 

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

paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ņemot vērā to, ka Apstrīdētais lēmums adresātam 

tika nosūtīts ar ierakstītu pasta sūtījumu Nr.[..] 2019.gada 6.septembrī uz adresi [..] un ar ierakstītu 

pasta sūtījumu Nr.[..] 2019.gada 6.septembrī uz adresi [..], prezumējams, ka administratīvais akts ir 

paziņots adresātam un stājies spēkā 2019.gada 13.septembrī. 

Dome konstatē, ka Būvvaldes 2019.gada 19.februāra  lēmums  Nr. 13.12.1-23 “Par pilnīgi vai daļēji 

sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” un 2019.gada 

18.februāra atzinums Nr.13.13-16 par būves pārbaudi ir nosūtīts adresātam likumā noteiktajā 

kartībā. Apstrīdētais lēmums ir sastādīts korekti un ir paziņots Iesniedzējam likumā noteiktajā 

kārtībā.  

 1.2. Būvvalde, 2019.gada 3.septembrī ir apsekojusi nekustamo īpašumu [..] un apsekošanas 

rezultātus apkopojusi Būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinumā  Nr. 13.13-21 par būves pārbaudi. 

Apstrīdētajā atzinumā norādīts, ka Atkārtotās apsekošanas laikā tika veikta objekta vizuālā apskate 

un tika konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..], šķūņa ēka ar 

kadastra apzīmējumu [..] un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu [..] ir nonākušas tādā 

stāvoklī, ka tās ir vidi degradējošas un bojā ainavu. To kopējais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst 

Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Tika konstatēts, ka 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde ir nodrupusi, krāsojums nolupis, logi ir aizsisti ar 

aizsargvairogiem un dēļiem, vietām logu ailes tukšas, sienās un pamatos ir plaisas, teritorija ir 

nekopta, aizaugusi ar garu zāli un krūmiem. Ēkas ir ilgstoši neapdzīvotas un atrodas apdzīvotas 

vietas [..] centrā. Ēkas ar kadastra apzīmējumiem [..] ir vērtējamas kā apkārtējo ainavu degradējoši 

elementi. Teritorija nav nožogota un brīvi pieejama ikvienam. Vienlaicīgi Būvvalde konstatējusi, ka 

kopīpašnieces nav pildījušas Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 19.februāra lēmumā                         

Nr. 13.12.1-23 un 2019.gada 18.februāra Atzinumā par būves pārbaudi Nr. 13.13-16 noteiktos 

pienākumus sakārtot ēku un teritoriju noteiktajos termiņos, Būvvaldē nav iesniegta arī nepieciešamā 

dokumentācija ēku atjaunošanai, konservācijai vai nojaukšanai, nav veikti arī īpašuma sakārtošanas 

https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums
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darbi. Iepriekš minēto apliecina arī 2019.gada 3.septembrī veiktā objekta foto fiksācija, kurā ir 

fiksēts ēku un teritorijas stāvoklis uz apsekošanas brīdi. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka no lietas materiāliem konstatējams, ka nekustamā 

īpašuma [..] kopīpašnieces nav pildījušas Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 19.februāra 

lēmumā  Nr. 13.12.1-23 un 2019.gada 18.februāra Atzinumā par būves pārbaudi Nr. 13.13-16 

noteiktos pienākumus sakārtot ēku un teritoriju noteiktajos termiņos, Būvvaldē nav iesniegta arī 

nepieciešamā dokumentācija ēku atjaunošanai, konservācijai vai nojaukšanai, nav veikti arī īpašuma 

sakārtošanas darbi, Dome konstatē, ka Apstrīdētais atzinums ir sastādīts korekti, atbilst 

normatīvajiem aktiem.  

 1.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai administratīvo aktu 

var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā 

administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvaldes 2019.gada 3.septembra lēmumu 

Nr.13.12.1-96 “Par atteikumu pagarināt un atjaunot procesuālo termiņu” tā adresāts varēja apstrīdēt 

līdz 2019.gada 13.oktobrim. Konkrētajā gadījumā Iesniedzējs ir iesniedzis Apstrīdēšanas 

iesniegumu likumā noteiktajā apstrīdēšanas termiņā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas 

novada būvvaldes 2019.gada 3.septembra 2019.gada 3.septembra atzinumu Nr.13.13-21 par būves 

pārbaudi tā adresāts varēja apstrīdēt līdz 2019.gada 13.oktobrim. Konkrētajā gadījumā Iesniedzējs ir 

iesniedzis Apstrīdēšanas iesniegumu likumā noteiktajā apstrīdēšanas termiņā. 

 1.4. Ar Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 10.oktobra vēstuli Nr. 13.15.1.1-76 “Par 

uzaicinājumu piedalīties sēdē” Iesniedzējs ir uzaicināts uz Finanšu komitejas sēdi viedokļa 

izteikšanai. Komitejas sēdē nepiedalījās Iesniedzēja [..], viņas vārdā [..] lūdza pārskatīt Apstrīdēto 

lēmumu, kā apstrīdēšanas pamatojumu norādot to, ka [..] nebija informēta par Salacgrīvas novada 

būvvaldes Atzinumu Nr. 13.13-16 par būves pārbaudi un lēmumu Nr. 13.12.1-23, un tāpēc nevarēja 

to pildīt.  

 2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.panta 

trešo daļu, kā arī saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis 

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

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

 

2.1. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 3.septembra lēmumu Nr.13.12.1-

96 “Par atteikumu pagarināt un atjaunot procesuālo termiņu”. 

2.2. Atstāt negrozītu Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinumu  Nr.13.13-

21 par būves pārbaudi. 

2.3.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

 

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

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

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

adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.414. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 

3.septembra lēmuma Nr.13.12.1-96 kopija uz 3 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 

3.septembra Atzinuma Nr.13.13-21 kopija uz 10 lp., apliecinājums par ierakstītas vēstules 

nosūtīšanu uz 1 lp. un [..] 2019.gada 26.septembra iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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2. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

 Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Dome), izskatījusi būvniecības ierosinātāja [..], 

būvniecības iesniegumu, kas ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 

2019.gada 6.jūnijā un reģistrēts ar Nr.13.8.1-26, un būvprojekta izstrādātāja [..], būvprojekta 

vadītāja [..] būvniecības ieceres dokumentāciju “Dzīvojamās mājas un pirts pārbūve, garāžas, 

šķūņa, siltumnīcas, nojumes un žoga izbūve”, [..], zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], 

būvniecības veids – pārbūve un jauna būvniecība (legalizācija), II grupas būves, būvju galvenie 

lietošanas veidi 1110 (dzīvojamā māja), pirts, siltumnīca, nojume, garāža, šķūnis 1274, (turpmāk – 

Būvniecības ieceres iesniegums), [..] 2019.gada 25.jūlija paskaidrojumu (reģ. Nr.13.14.1.1-101), 

Valmieras RVP 2019.gada 28.augusta vēstuli “Par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā [..]” 

Nr. 8.5.-20/2027 (reģ. Nr. 13.14.1.1-106), kopsakarībā ar Domes rīcībā esošo informāciju konstatē 

sekojošo. 

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

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošas 

ēkas: 

1) dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..]; 

2) dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..]; 

3) pirts ar kadastra apzīmējumu [..]; 

4) šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], 

(turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..].  

Zemes vienībā esošās zemesgrāmatā reģistrētās ēkas (dzīvojamā māja ar kadastra 

apzīmējumu [..] un pirts ar kadastra apzīmējumu [..]) ir pārbūvētas, uzbūvētas jaunas ēkas 

(siltumnīca, nojume, garāža, šķūnis) un žogs, nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās 

būvniecības atļaujas un saskaņojumus. Būvniecības ieceres iesniegums ir iesniegts ar mērķi saņemt 

pašvaldības lēmumu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. 

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

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

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

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

kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija 

neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta 

dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Būvniecības likuma 18.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka veicot būvdarbu kontroli, 

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Būvvalde ir veikusi pārbaudi Nekustamajā īpašumā un konstatējusi patvaļīgo būvniecību, 

apsekošanas dati ir apkopoti Būvvaldes 2019.gada 24.jūlija Atzinumā par būves pārbaudi Nr. 13.13-

19. 

Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja būvinspektors saskaņā ar šā panta 

ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

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

veikta; 

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

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

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

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 
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iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Būvniecības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka ja uz zemes gabala atrodas vai tiek būvēta 

zemes īpašniekam piederoša būve, par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez būvatļaujas vai pirms 

tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 

nosacījumu izpildi, ja attiecīgie lēmumi būvniecības uzsākšanai nepieciešami, atbild zemes 

īpašnieks. Zemes īpašnieks ir atbildīgs arī par normatīvajiem aktiem atbilstoša būvprojekta 

izstrādātāja, būveksperta, būvdarbu veicēja un būvuzrauga izvēli. 

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

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

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

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

paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas un 

palīgēku būvniecība. Zemes vienībai ir tieša piekļuve valsts ceļam P12 Limbaži – Salacgrīva. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas lauku teritorijā (ārpus pilsētām un 

ciemiem) īpaši aizsargājamajā teritorijā “Salacas ieleja”, dabas parka zonā, Salacas upes 

aizsargjoslā, un vienlaicīgi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 

Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 1.pielikuma 10.4.2.punkts nosaka, ka 

Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi ir nepieciešami jaunu ēku būvniecībai un esošo ēku 

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

Dome konstatē, ka Nekustamajā īpašumā esošās zemesgrāmatā reģistrētās ēkas ir pārbūvētas 

un uzbūvētas jaunas ēkas, nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās būvniecības atļaujas un 

saskaņojumus, tai skaitā no Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – 

Valmieras RVP). 

Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības likuma 

18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis Būvvaldei. Būvvalde darbojas savas 

kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta trešajā daļā, Būvvaldes 

Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Dome, kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi 

attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības 

seku novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā.  

Domei, pieņemot lēmumu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā, ir 

nepieciešams Valmieras RVP viedoklis par to, vai patvaļīgās būvniecības rezultātā ir nodarīts 

kaitējums videi [..] piederošajā nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], kādas ir prasības vides aizsardzības jomā tā novēršanai, kā arī 

pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Valmieras RVP 2019.gada 28.augusta vēstulē “Par patvaļīgu būvniecību nekustamajā 

īpašumā [..]” Nr. 8.5.-20/2027 (reģ. Nr. 13.14.1.1-106) informē, ka Valmieras RVP [..] ir izdevusi 

atteikumu dzīvojamās mājas un pirts pārbūvei, garāžas, šķūņa, siltumnīcas un žoga būvniecībai, un 

norāda, ka ēku būvniecība kopumā dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonā nav ietverta to 

darbību skaitā, kuras aizliegts veikt atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr. 

228 “Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

tiesiskajam regulējumam. Valmieras RVP vēstulē vērš uzmanību, ka divu dzīvojamo māju esamība 

vienā zemes vienībā ir pretrunā ar Teritorijas plānojuma 6.1.1.punktu.  

[..] 2019.gada 25.jūlija paskaidrojumā informē, ka savu vainu saprot un atzīst, un lūdz atļaut 

patvaļīgi uzbūvēto un pārbūvēto ēku legalizāciju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas 

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

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

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, 

saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 
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Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut [..] dzīvojamās mājas un pirts pārbūvi, garāžas, šķūņa, siltumnīcas un žoga  būvniecību 

(legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē dzīvojamās mājas un pirts pārbūves, garāžas, 

šķūņa, siltumnīcas un žoga  jaunas būvniecības būvniecības ieceres iesniegumu saskaņā ar 

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

un Teritorijas plānojumu, un tehniskās apsekošanas atzinumu par būves atbilstību Būvniecības 

likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 

“Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu. 

3. Lai dzīvojamās mājas ekspluatācijas laikā novērstu vides piesārņojumu un mazinātu 

antropogēnās slodzes uz dabas parka teritoriju, Salacas upes aizsargjoslu un upi,  uzdot [..] 

nodrošināt dzīvojamās mājas būvniecību saskaņā ar ainavu arhitekta atzinumu par teritorijas 

ainaviskajām vērtībām un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 

28.augusta vēstulē Nr. 8.5.-20/2027 noteiktajām prasībām.   

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

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

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

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

  

 

Lēmums Nr.415. Administratīvais akts uz 2 lp., [..] būvniecības iesnieguma kopija uz 3 lp., 

ģenerālplāna izdruka uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 16.jūlija lēmuma Nr.BIS-

BV-5.28-2019-1311 noraksts uz 4 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 24.jūlija Atzinuma 

Nr.13.13-19 kopija uz 6 lp., [..] 2019.gada 25.jūlija paskaidrojuma kopija uz 1 lp. un Valsts vides 

dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 28.augusta vēstule uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.14  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

precizēšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 18.septembra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus                    

Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

(turpmāk tekstā arī – Saistošie noteikumi), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta  otrajā daļā 

noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī 

– ministrija) atzinuma saņemšanai.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 1.oktobrī saņēmusi ministrijas 2019.gada 30.septembra 

vēstuli Nr. 1-18/9228 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14” (turpmāk tekstā- atzinums), kurā 

izteikti šādi iebildumi: 

1) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.108) 181.3. un 183.8. apakšpunktam 

norādē, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais 

pamatojums), raksta likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir 

pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Ņemot vērā, ka Saistošie noteikumi nosaka 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmēru maznodrošinātām personām, Saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā jānorāda arī likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” (turpmāk - Likums) 5.panta 1.1 daļa; 

2) Saistošo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktos norādīta nepareiza atsauce uz Likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.1 punktu - minētajā panta daļā šāda punkta nav. No Saistošo noteikumu 4.2. un 

4.3.apakšpunktos iekļautā regulējuma secināms, ka nepieciešams norādīt atsauci uz Likuma 

3.panta 1.1 daļu; 

3) Saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktā norādīta nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorija 

– Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji – invalīdi. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo 

personu sociālās aizsardzības likuma normās lietots jēdziens Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieks. Turklāt tiesību normās vairs netiek lietots tāds jēdziens kā invalīds, bet 

gan Invaliditātes likuma 1.panta 8.punktā norādītais termins persona ar invaliditāti. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktu, nosakot, ka 

minētais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums attiecas uz Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieku, kam noteikta invaliditāte; 

4) nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 5.punktā ietverto nosacījumu “ne vairāk kā viens 

nekustamais īpašums, kas nepārsniedz sekojošas platības”. No saistošo noteikumu lietotā 

formulējuma izriet, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pieprasītājam var piederēt ne 

vairāk kā viens īpašums, kas nepārsniedz sekojošas platības, un arī viens vai vairāki īpašumi, 

kas pārsniedz turpmāk norādītās platībās. Ja ar minēto nosacījumu pašvaldība vēlējusies 

nepārprotami noteikt, ka minētie atvieglojumi tiek piešķirti ar nosacījumu, ka nekustamā 

īpašuma nodokļa pieprasītājam pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder tikai viens 

nekustamais īpašums, tad minētais formulējums būtu veidojams kā piemēram šādi “ne vairāk 

kā viens nekustamais īpašums un tā platība nepārsniedz sekojošas platības”; 

5) Saistošo noteikumu 6.punktā iekļauts nosacījums “kas reģistrētas Zemesgrāmatā vai 

Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā”. Saskaņā ar Likuma 

3.panta trešo daļu nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta 

kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. Savukārt Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 9.punktā noteikts, ka kadastrālā vērtība ir pēc vienotiem kadastrālās 

vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta 

vērtība naudas izteiksmē. Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams 

aprēķināt tikai par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem 

objektiem. Līdz ar to nepieciešams svītrot iepriekš minēto Saistošo noteikumu 6.punktā ietverto 

nosacījumu; 

6) nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu  6.punktu, novēršot pretrunu, vai šajā punktā 

minētais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai par individuālo 

dzīvojamo māju un tās palīgēkām kā norādīts punkta sākuma daļā, vai arī par dzīvokļa 

īpašumu, kas pieminēts punkta turpinājumā; 

7) nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 9.punkta redakciju, jo no tās nav nepārprotami 

saprotams, par kādu periodu minētais atvieglojums tiek piešķirts, kā arī nav noteiktas šī perioda 

beigas. Vērtējot Saistošo noteikumu 9.punktu kopsakarā ar 13.punktu, kas nosaka, ka 

iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai jāiesniedz līdz 

pirmstaksācijas gada 30.novembrim, iespējamais Saistošo noteikumu  9.punktā ietvertā perioda 

formulējums varētu būt – “par nākamo taksācijas gadu pēc iesnieguma saņemšanas”, ja tāds ir 

bijis pašvaldības mērķis, iekļaujot minētos punktus Saistošajos noteikumos; 

8) saskaņā ar Noteikumu Nr.108 2.3.apakšpunktu normatīvā akta projektu raksta normatīvajiem 

aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās 

izteiksmes. Saistošajos noteikumos lietoti nevienveidīgi apzīmējumi – nekustamā īpašuma 
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nodoklis, NĪN, nodoklis, atvieglojums, NĪN atvieglojums, nodokļa atvieglojums. Nepieciešams 

precizēt Saistošo noteikumu tekstu, piemēram, 1.punktā atrunājot attiecīgos vārdkopu 

saīsinājumus, un atbilstoši tos arī lietojot visā Saistošo noteikumu tekstā. Tāpat arī attiecībā uz 

1.punktā jau lietotajiem vārdkopu saīsinājumiem “NĪN”, “nodokļa maksātājs”, “Pašvaldība” - 

ja reiz šādi saīsinājumi tiek noteikti, tad tādi atbilstoši jālieto visā Saistošo noteikumu tekstā. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē 

saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi atzinumā izteiktos iebildumus un secina, ka precizēs 

Saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā norādītajam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto 

daļu, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
  

1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra saistošos noteikumus                    

Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”  

atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 30.septembra atzinumā 

Nr. 1-18/9228 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14” norādītajam: 

1.1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar atsauci uz likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu; 

1.2. Saistošo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktos aizstāt skaitļus un vārdus “3. panta 

pirmās daļas 1.1 punktā” ar skaitļiem un vārdiem “3. panta 1.1 daļā”; 

1.3. Saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktā aizstāt vārdus “Černobiļas AES avārijas seku 

likvidētājiem-invalīdiem” ar vārdiem “Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 

kam noteikta invaliditāte”. 

1.4. Saistošo noteikumu 5.punktā vārdus “ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, kas 

nepārsniedz sekojošas platības” aizstāt ar vārdiem “ne vairāk kā viens nekustamais īpašums un tā 

platība nepārsniedz sekojošas platības”. 

1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

 “6. Pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī ir sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu 

īpašumā vai tiesiskajā valdījumā  esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, dzīvokļa 

īpašumu un piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha uz kuras atrodas šīs ēkas un dzīvokļa īpašums, kurā ir 

personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajai darbībai vai iznomāts - 50 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās 

nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

 1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

 “9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 8.punktā minētajos gadījumos piešķir par 

nākamo taksācijas gadu pēc iesnieguma saņemšanas.” 

 1.7.Saistošo noteikumu 1. punktā svītrot vārdus “(turpmāk – NĪN)”. 

             1.8. Saistošo noteikumu 4.1. punktā vārdus “nodokļu maksātājs” aizstāt ar vārdiem    

”nodokļa maksātājs”. 

 1.9. Saistošo noteikumu 4.2. punktā vārdus “nodokļu maksātājs” aizstāt ar vārdiem    

”nodokļa maksātājs”. 

             1.10. Saistošo noteikumu 5. punktā burtus “NĪN” aizstāt ar vārdiem    “nekustamā īpašuma 

nodokļa” un vārdus “Salacgrīvas novada pašvaldības” aizstāt ar vārdu “Pašvaldības”. 

            1.11. Saistošo noteikumu 8. punktā vārdus “nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju” aizstāt 

ar vārdiem “nodokļa maksātāja”, vārdus “nodokļu maksātājiem” aizstāt ar vārdiem “nodokļa 
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maksātājam” un papildināt ar vārdiem ”nekustamā īpašuma” pirms vārdiem “nodokļa summa 

samazināma tikai šai zemes daļai”. 

             1.12. Saistošo noteikumu 10. punktā vārdu “atvieglojumus” aizstāt ar vārdiem “nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumus”. 

             1.13. Saistošo noteikumu 11. punktā vārdu “atvieglojumu” aizstāt ar vārdiem “nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu”. 

             1.14. Saistošo noteikumu 12. punktā vārdus “nodokļu maksātāju” aizstāt ar vārdiem 

“nodokļa maksātāju” un vārdus “nodokļa atvieglojuma” aizstāt ar vārdiem “nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma”. 

            1.15. Saistošo noteikumu 13. punktā vārdus “nodokļa atvieglojuma” aizstāt ar vārdiem 

“nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma” un vārdus “nodokļu maksātājam” aizstāt ar vārdiem 

“nodokļa maksātājam”. 

            1.16. Saistošo noteikumu 14. punktā vārdus “nodokļa atvieglojuma” aizstāt ar vārdiem 

“nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma”. 

2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās daļas 

noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

 

Lēmums Nr.416. Pielikums uz 2 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2019.gada 30.septembra vēstule Nr.1-18/9228 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Plkst.15:10 no domes sēdes aiziet [..]. 

 

 

4. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā” 

apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu, pamatojoties uz 2019.gada 14.oktobra 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”   

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.417. Pielikums uz 3 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma ⹂Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 6.punktu” un saskaņā ar 2019.gada 
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16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 ⹂Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.418. Pielikums uz 7  lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par konkursa „Ziemas rota 2019” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta komitejas un 

2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2019” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos; 

2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Gundega Upīte-Vīksna - Salacgrīvas novada 

domes ainavu arhitekte; 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;  

2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte; 

2.3.3. Kristaps Močāns – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos; 

2.3.4. Ilona Apele – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;  

2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja; 

2.3.6. Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2019” balvu fondu EUR 1040 (viens tūkstotis četrdesmit  

euro 00 euro centi) apmērā. 

Lēmums Nr.419. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Plkst.15:15 uz domes sēdi ierodas deputāts J.Lipsbergs. 
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7. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisijas sastāvā 

 

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

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu un saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības 

komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādas izmaiņas ar Salacgrīvas 

novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.416 “Par Salacgrīvas novada darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu” (protokola 

Nr.13; 5.§) apstiprinātajā Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas sastāvā: 

 

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

komisijas tās locekli izpilddirektora palīgu tehniskos jautājumos Jāni Blūmiņu. 

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

komisijas locekli ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistu Ivo Jušku. 

 

Lēmums Nr.420.  

 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411  

„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu” 

 

Sakarā ar jaunas automašīnas VW TRANSPORTER ar valsts numuru MG 4751 iegādi, 

pamatojoties uz transportlīdzekļa eksperimentāli noteikto degvielas patēriņa normu un sakarā ar 

automašīnas OPEL ZAFIRA valsts numurs GV149 atsavināšanu, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 

28.decembra lēmumā Nr.411 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā 

autotransporta izmantošanu”: 

 

1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu 

mītne Sprīdīši) 

GV 149 Salacgrīvas pagasts 

“Mazsprīdīši” 

 

2. Lēmuma 3.punktu papildināt ar sekojošu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 

VW TRANSPORTER (ceļu 

un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists) 

MG 4751 Smilšu iela 9, Salacgrīva 
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3. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt 

sekojošu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. 
Īpašnieks (atbildīgais  

transportlīdzekļa vadītājs) 

Autobenzīns E-95, A-

98, autogāze 

Ziemā Vasarā 

OPEL ZAFIRA GV 149 Veco ļaužu mītne 

“Sprīdīši”(Anita Lūse) 

8.2 7.92 

 

4. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar 

sekojošu ierakstu: 

 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. 
Īpašnieks (atbildīgais  

transportlīdzekļa vadītājs) 

Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 

VW TRANSPORTER MG 4751 

Salacgrīvas novada dome 

(ceļu un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists Ivo 

Juška) 

11.20 10.20 

 

Lēmums Nr.421.  

 

 

9. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 

 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja iesniegumu (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 20.septembrī ar reģ.Nr.3.18/273) un Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolas direktores Ievas Skujas iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2019.gada 4.oktobrī ar reģ.Nr.3.18/300), 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” 2019.gada 16.oktobra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2017.gada 

28.decembra lēmumā Nr.412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta 

izmantošanu”: 
 

1. Lēmuma 8.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“8. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore Ieva Skuja”. 

2. Izslēgt lēmuma 24.punktu. 

3. Papildināt lēmumu ar 33.punktu šādā redakcijā: 

“33. Salacgrīvas mākslas skolas skolotāja Madara Paula Medne.” 

4. Papildināt lēmumu ar 34.punktu šādā redakcijā: 

“34. Salacgrīvas mākslas skolas skolotājs Verners Lazdāns.” 

 

Lēmums Nr.422. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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10. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu Nr.580017018 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], deklarētā adrese: [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 

2019.gada 20.septembra iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 

23.septembrī ar Nr.3.16.2/589) par administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr.580017018 

apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2019. gada 18.septembrī, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Ilona Apele, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2019. gada 18. septembrī plkst. 16:33 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Apele sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580017018 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..], ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk – Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā, neievērojot 

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – 

CSN) 121.12. punktā noteiktās prasības - ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts 

citādi, apstāties un stāvēt aizliegts vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu. 

Ņemot vērā to, ka Transportlīdzekļa vadītājs nebija ievērojis CSN 121.12 punktā noteiktās 

prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta ceturtās daļas 6. punktā, 

kārtībnieks Ilona Apele, kā pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu 

noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580017018. Saskaņā ar LAPK 149.10 

panta ceturtās daļas 6. punktu, par stāvēšanu vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa 

apzīmējumu uzliek naudas sodu EUR 30 (trīsdesmit euro)  apmērā. 

Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Ilona Apele Transportlīdzekļa 

atrašanās vietu, kā arī esošo ceļa apzīmējumu 2019. gada 18. septembrī fiksēja ar ierīci SAMSUNG 

J600. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka automašīnu atstājis pirms pagrieziena uz 

Limbažiem (pie baznīcas), veselības pasliktināšanās dēļ un lūdz mīkstināt sodu.  

3. Aplūkojot šī lēmuma pielikuma Nr.1 attēlus, nepārprotami var secināt, ka transportlīdzeklis 

ir novietots stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā, 

neievērojot CSN 121.12 punktā noteiktās prasības. Tāpat, ņemot vērā, ka protokola-lēmuma 

sastādīšanas laikā Transportlīdzekļa vadītājs neatradās notikuma vietā, tad nav iespējams gūt 

pārliecību, ka Transportlīdzekļa vadītājam tiešām ir bijusi veselības pasliktināšanās, kā rezultātā 

Transportlīdzeklis tika apstādināts neievērojot CSN 121.12 punktā noteiktās prasības. 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2019. gada 18. septembrī 

Transportlīdzekļa vadītājs Transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, 

Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā, pārkāpjot CSN 121.12 punktā noteiktās prasības, tādejādi 

ir izdarīts administratīvais pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 

panta ceturtās daļas 6. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta ceturtās daļas 

6. punktā ir paredzēts tikai viens soda veids un apmērs – EUR 30 naudas sods.   

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar 2019. gada 16. oktobra Attīstības komitejas 

un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Ilonas Apeles 

2019.gada 18.septembrī sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr.580017018, bet 

[..], deklarētā adrese [..], iesniegto sūdzību noraidīt. 
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Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.423. Pielikums uz 4 lp., administratīvais akts uz 5 lp., iesniegums uz 1 lp. un apstrīdētā 

administratīvā pārkāpuma protokola – lēmuma Nr.580017018 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

nekustamajam īpašumam [..] 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi jautājumu par [..] nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu un konstatēja: 

 Ar Rīgas rajona tiesas 2015.gada 3.februāra spriedumu (Lietas Nr.[..]) pasludināts 

fiziskas personas [..] maksātnespējas process. 

 Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļa 2015.gada 24.februārī  iesniegusi 

maksātnespējas procesu administratoram kreditora prasījumu maksātnespējas lietā par [..] 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda  EUR 53.18 (piecdesmit trīs eiro un 18 centi) atzīšanu, kas 

sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 36.11 un nokavējuma naudas EUR 

17.07, par zemi 0.4826 ha platībā par 2015. taksācijas  gadu nekustamajam īpašumam [..] ar 

kadastra Nr.[..]. 

 Ar Rīgas rajona  tiesas 2019.gada 4.jūlija lēmumu civillietā Nr.[..], lietvedības Nr.[..], ir 

izbeigts fiziskās personas [..] maksātnespējas process, pamatojoties uz Civilprocesa 363.35 

panta piekto daļu, kurā noteikts, ka apstiprinot saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa 

vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, un Civilprocesa 363. 36 

pantu, kurā noteikts, ka ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks 

ir atbrīvojams no parāda saistībām, tā vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no 

saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā un Civilprocesa likuma 

363.28 panta pirmās daļas 5. punktu, kur noteikts, ka fiziskās personas maksātnespējas process 

tiek izbeigts. 

   Ar Rīgas rajona  tiesas 2019.gada 4.jūlija lēmumu civillietā Nr.[..], lietvedības Nr.[..], ir 

nolemts atbrīvot [..] no atlikušajām 2016.gada 4.marta saistību dzēšanas plānā norādītajām 

saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, un izbeigt fiziskās personas 

maksātnespējas procesu. 

 [..] maksātnespējas pasludināšanas dienā 2015.gada 24.februārī nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds Salacgrīvas novada pašvaldībai bija EUR 53.18 (piecdesmit t rīs eiro un 18 

centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 36.11  un nokavējuma 

naudas EUR 17.07 par zemi-  0.4826 ha platībā  nekustamajam īpašumam [..] ar kadastra 

Nr.[..]. 

[..] maksātnespējas procesa izbeigšanas dienā 2019. gada 4. jūlijā nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds ir EUR 52.16  (piecdesmit divi eiro un 16 centi), kas sastāv no nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparāda EUR 35.60 un nokavējuma naudas EUR 16.56 par iepriekš 

minēto nekustamo īpašumu.  

Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ka, ja parādnieks veicis fiziskās 

personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās 

minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par 

dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu, 
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lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas 

saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru  

No Rīgas rajona  tiesas 2019.gada 4.jūlija lēmumu civillietā Nr.[..], lietvedības Nr.[..],  

izriet, ka [..] tiek atbrīvots no atlikušajām 2016.gada 4.marta saistību plānā norādītajām 

saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka kreditora prasījumu (nekustamā īpašuma 

nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds kopsummā EUR 52.16 (piecdesmit divi 

eiro un 16 centi), kas pašvaldība izveidojies uz  2019. gada 4. jūliju attiecībā uz personu [..], 

par kuru ar tiesas lēmumu nolemts izbeigt saistību dzēšanas procedūru, fiziskās personas 

maksātnespējas procesu, kās arī dzēst tās saistības, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas 

procedūras laikā, ir jādzēš. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā nosaka, ka  pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 

ceturtā nosaka, ka attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta trešo un ceturto daļu, 

Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Dzēst [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 52.16 (piecdesmit divi eiro un 16 centi), 

kas sastāv no pamatparāda EUR 36.60 un nokavējuma naudas EUR 16.56 par zemi 0.4826 ha 

platībā nekustamajam īpašumam [..] ar kadastra Nr.[..]. 

 

Lēmums Nr.424.  

 

 

          12. § 

Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.319 „Par 

apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, 

2019.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.22, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2019.gada 25.septembrī notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par zemes 

gabala Vidzemes ielā 31, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0135, 2,0103 ha platībā 

apbūves tiesību piešķiršanu. 

2. Saskaņā ar 2019.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.22, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu  ar 

[..], nosakot apbūves tiesību maksu zemes gabalam Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā 2,0103 ha 

platībā  vienam gadam  EUR 1050,00. 
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3. Apbūves tiesība tiek piešķirta noliktavas 54 m x 123m , 6642 kv.m platībā būvniecībai. 

4. Apbūves tiesību līgumā noteikt, ka Apbūves tiesīgam: 

4.1. līdz 2021.gada 1.maijam jāiesniedz Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceres 

iesniegums; 

4.2. līdz 2021.gada 1.novembrim izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un saņemt 

būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

4.3. līdz 2023.gada 31.decembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā visas apbūves tiesību 

līgumā paredzētās ēkas (būves). 

5. Noteikt apbūves tiesību līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

6. Papildus izsolē nosolītai apbūves tiesību maksai, apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.425. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2019.gada 25.septembra izsoles protokola Nr.22 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

13. § 

Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Atpūtas,  

Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.318 „Par 

apbūves tiesību piešķiršanu, apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai “Atpūtas”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā”, 

2019.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.21, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2019.gada 25.septembrī notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par zemes 

gabala daļas “Atpūtas”, Ainažu pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 6625 003 0368, 0,5 

ha platībā apbūves tiesību piešķiršanu. 

2. Saskaņā ar 2019.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.21, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu  ar 

[..], nosakot apbūves tiesību maksu zemes gabala daļai “Atpūtas”, Ainažu pagastā  0,5 ha 

platībā  vienam gadam  EUR 220,00. 

3. Apbūves tiesība tiek piešķirta – vienstāva koka atpūtas mājiņas 100 kv.m platībā un terases 

15 kv.m platībā būvniecībai, labiekārtotas laivotāju atpūtas vietas, pandusa serpentīnu, kas 

nodrošina vides pieejamību, laipas peldētājiem, laipas makšķerēšanai būvniecībai. 

4. Apbūves tiesību līgumā noteikt, ka Apbūves tiesīgam: 

4.1. līdz 2021.gada 1.maijam jāiesniedz Salacgrīvas novada būvvaldē būvniecības ieceres 

iesniegums; 

4.2. līdz 2021.gada 1.novembrim izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un saņemt 

būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

4.3. līdz 2023.gada 31.decembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā visas apbūves tiesību 

līgumā paredzētās ēkas (būves). 

5. Noteikt apbūves tiesību līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

6. Papildus izsolē nosolītai apbūves tiesību maksai, apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 
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Lēmums Nr.426. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2019.gada 25.septembra izsoles protokola Nr.21 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.  

 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.317 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2019.gada 11.oktobra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.26 “Par 

2019.gada 8.oktobra izsoles protokola Nr. 23 apstiprināšanu”, likuma “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 34.panta otro daļu, kas paredz, ka institūcija, kas organizē mantas 

atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iepriekš minētā likuma 

30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, kā arī, ņemot vērā to, ka 2019.gada 7.oktobrī 

notikušās nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos izsoles nosolītās 

augstākās summu avansu izsoles uzvarētājs ir samaksājis izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, 

Salacgrīvas novada domei ir jāapstiprina izsoles rezultāti.  

Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta pirmā daļa paredz, ja 

izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir 

pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šā likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt publiskas 

personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma 

līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena. Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta 

lēmumu Nr.317 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto 

izsoles noteikumu 6.14.punkts nosaka, ka, ja izsludinātajā termiņā (izsoles noteikumu 5.3.punkts) ir 

saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, 

tā var iegūt izsoles objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Pirmpirkuma tiesīgai personai 10 

dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena. Ja pirmpirkuma 

tiesīgā persona iepriekš minētajā nepaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, 

nenoslēdz pirkuma līgums un nesamaksā augstāko nosolīto cenu, pirmpirkuma tiesīgā persona 

zaudē tiesības uz pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Likuma “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 14.panta trešā daļa nosaka, ka, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas iepriekš minētā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

2019.gada 29.augusta publikācijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”  (Nr. 176 (615)) noteiktajā 

termiņā pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu bija iesnieguši abi nekustamā īpašuma 

Valdemāra ielā 56, Ainažos, domājamo daļu  kopīpašnieki. 2019.gada 2.septembrī Salacgrīvas 

novada domē saņemts [..] pieteikums (reģistrēts Nr.18.1.2/60) un 2019.gada 30.septembrī saņemts 

[..] pieteikums (reģistrēts Nr. 3.16.2/608). 

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

atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, 14.panta pirmo un trešo daļu, 2019.gada 16.oktobra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt 2019.gada 7.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma zemes gabala 1/3 domājamās 

daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr.6605 002 0087, un   ēkas - 

tirdzniecības centra 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 

6605 502 0003, izsoles rezultātus un noteikt, ka izsoles uzvarētājs ir                                               

[..], kurš  izsolē nosolījis EUR 42 340,00 (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro) 

par iepriekš minēto nekustamo īpašumu.  

2. Paziņot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgajām personām [..] un [..] informāciju par 

iespēju izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko 

cenu, tas ir, EUR 42 340,00 (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro), nosakot, ka 

pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāiesniedz 

Salacgrīvas novada domei ne vēlā kā līdz 2019.gada 29.oktobrim. 

3. Noteikt, ka: 

3.1. ja abas pirmpirkuma tiesīgās personas lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā paziņo 

Salacgrīvas novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija rīko izsoli starp abām pirmpirkuma 

tiesīgām personām, ņemot vērā  ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta 

lēmumu Nr.317 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 

56, Ainažos, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.nodaļas “Izsoles norise” nosacījumus, 

ciktāl piemērojami,  un to, ka solīšana sākas no izsolē nosolītās augstākās cenas, tas ir, 

EUR 42 340,00 un izsoles solis EUR 1 000,00. Izsole notiek 2019.gada 31.oktobrī, 

plkst.15.00, Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā. 

Pirmpirkuma tiesīgajam augstākā nosolītā cena jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 

4.novembrim. 

3.2. ja līdz 2019.gada 29.oktobrim paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

iesniedz viena pirmpirkuma tiesīgā persona, tai ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.novembrim 

jāsamaksā augstākā nosolītā cena un jānoslēdz pirkuma līgums.  

3.3. ja pirmpirkuma tiesīgā persona šajā lēmumā noteiktajā termiņā nepaziņo izsoles 

rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, nenoslēdz pirkuma līgumu un 

nesamaksā augstāko nosolīto cenu, pirmpirkuma tiesīgā persona zaudē tiesības uz 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Nosūtīt pirmpirkuma tiesīgām personām [..] un [..] informāciju par iespēju izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto cenu, tas ir, par EUR 42 

340,00.  

5. Apstiprināt izsoles izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.427. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 7.oktobra izsoles protokola Nr.23 kopija uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.oktobra sēdes protokola Nr.26 kopija uz 

1 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.316 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.10; 12.§), 2019.gada 8.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.25 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir 

samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 2540,00 (divi tūkstoši pieci simti 
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četrdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Blaumaņa 

ielā 8, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 006 0156 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu  

EUR 2540,00 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit 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.428. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 8.oktobra izsoles protokola Nr.25 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

16. § 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr. 75 “Par 

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

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 2;19.§), 

2019.gada 20.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.18, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma cenu euro 2 600,00 (divi tūkstoši seši simti euro), saskaņā ar 2019.gada 

16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ataudziņas”, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0542, pārdošanu 

par izsolē nosolīto cenu euro 2 600,00 (divi tūkstoši seši 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.429. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.augusta izsoles protokola Nr.18 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.388 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona 

[..] ir samaksājusi īpašuma nosacīto cenu EUR 920,00 (deviņi simti divdesmit euro), un saskaņā ar 

2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 
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Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes 

starpgabala Vāgneri, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 012 0159, zemes vienības kadastra 

apz.6660 012 0157  (0,1965 ha platībā),  pārdošanu par nosacīto cenu EUR 920,00 (deviņi 

simti divdesmit euro) [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals pievienojams piegulošajam nekustamajam īpašumam [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

18. § 

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

pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.312 „Par 

zemes gabala daļas „Kuitalas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka 

pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi īpašuma nosacīto cenu 570,00 euro (pieci simti 

septiņdesmit euro), saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un  Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās zemes gabala daļas “Kuitalas”, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 007 0385, zemes vienības kadastra 

apz.6672 007 0385,  (0,0817 ha platībā) ½  domājamās daļas apmērā  pārdošanu par 

nosacīto cenu 570,00 euro (pieci simti septiņdesmit euro) [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.431. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 15.jūlija sēdes protokola kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

19. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala 

Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

 

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

daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 254 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, izsoles noteikumu punktu 6.3., 

2019.gada 30.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.17, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir 

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 18.jūlijā ar reģ. Nr. 18.1.1/32) 

par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos pirkšanu un samaksāta 

pirkuma maksa, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu 

euro 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro). 
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  Ņemot vērā  2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes 

starpgabala Baznīcas ielā 3C, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6605 003 0077 

pārdošanu par brīvu cenu euro 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro) un noslēgt pirkuma 

līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.432. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokola Nr.17 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], dzīvojošas [.. 2019.gada 27.maija iesniegums 

(reģistrēts Salacgrīvas novada domē, 2019.gada 27.maijā ar Nr.18.1.1/6) par Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6672 900 0314 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 Rīgas 

iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6672 900 0314 nodošanu 

atsavināšanai. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu [..] ir iepriekš minētā dzīvokļa īpašuma pirmpirkuma tiesīgā persona. [..]  

Nekustamā īpašuma Rīgas iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

kadastra Nr. 6672 900 0314  īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas novada pašvaldībai 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 614 - 4. 

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 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot 

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

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

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

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

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu 

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

atsavinātājam. 
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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 2.septembra Pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas 

iela 6-4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6672 900 0314, 

kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 73,2 kv.m  kopīpašuma domājamās daļas no būves 

(kadastra apzīmējums 6672 007 0343 001) 713/15770 un kopīpašuma domājamās daļas no 

zemes (kadastra apzīmējums 6672 007 0343) 713/15770. 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 7090,00 euro (septiņi 

tūkstoši 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.433. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Muižas iela 4, Liepupē, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas 

un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2018.gada 8.oktobrbrī saņemts [..], apbūvēta zemesgabala 

atsavināšanas ierosinājums (reģ. Nr. 3-11/1131), kas pēc piekritības pārsūtīts  no VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi”. 

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

daļas 3.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, 

iesniedzis iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Liepupes pagastā, Liepupē Muižas 

iela 4,  kadastra Nr. 6660 009 0461, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0461 (0,2954 ha 

platībā) nodošanu  atsavināšanai. 

Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – zemes 

gabalam Liepupes pagastā, Liepupē, Muižas iela 4,  nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000591667. 

Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0461, 

atrodas [..] piederoša būve – nedzīvojama ēka – [..]. 

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

Nr.[..]. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par 
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pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2019.gada 3.septembra Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.9, 2019.gada 16.oktobra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu Liepupes pagastā, Liepupē Muižas iela 4,  kadastra Nr. 6660 009 

0461, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0461 (0,2954 ha platībā). 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro 1060,00 (viens tūkstotis 

sešdesmit euro). 

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

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.434. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 19.septembra sēdes protokola Nr.9 kopija uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp.  

pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325  

“Par  zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda” 

 

Likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta sestā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā 

minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un 

ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala 

piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā 

teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves 

zemju saraksts un pie zemes vienības 0,9400 ha platībā Salacgrīvas novadā, Ainažu pilsētā, Raiņa 

ielā 1 ar zemes vienības kadastra apz.6605 004 0044  ir izdarīta atzīme par tās piekritību valstij 

(Finanšu ministrijas personā), līdz ar to pašvaldība to nevar atzīt par sev piekritīgu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Zemes pārvaldības likums” 

17.panta sesto daļu, 2019.gada 2.septembrī saņemto valsts zemes dienesta vēstuli Nr. 3.12/1012, 

kur norādīts, ka zemes gabals Raiņa ielā 1, Ainažu pilsētā ar kadastra apz. 6605 004 0044 ir 

paredzēts ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.398 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 21.augusta lēmumā Nr.325 “Par  zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un 

to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda””. 

 

2. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.325 “Par zemes gabalu 

piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” un 

atcelt lēmuma 3. punktu. 
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Lēmums Nr.435. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2019.gada 30.augusta vēstule 

Nr.9-02/855659-1/1 uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

23. § 

Par zemes vienību Meldru ielā 20, Salacgrīvā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatot Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas ierosinājumu par Meldru ielas 20, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0270, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6615 004 0267 (2166 kv.m platībā) atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, un 

ar lietu saistītos apstākļus, konstatēja: 

1. Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Meldru iela, Salacgrīva, 

īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0204. 

2. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likuma 8.pantu, Salacgrīvas novada dome 2018. gada 17.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.342 “Par 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvā „Meldru iela” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta 

izstrādi īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīvā”. Ar iepriekš minēto lēmumu konceptuāli  tika 

nolemts  uzsākt veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma atsavināšanai sabiedrības 

vajadzībām.  

3. 2019.gada 11.februārī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  reģistrēti 

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni zemes vienībai Salacgrīvā, Meldru iela 18A, ar 

kadastra apzīmējumu  6615 004 0254 (45 kv.m platībā)  un zemes vienībai Meldru iela 31A ar 

kadastra apzīmējumu 6615 004 0255 (1015 kv.m platībā), kas izgatavoti saskaņā ar 2018.gada 

28.septembra Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/154 “Par pašvaldībai piekritīgā zemes 

gabala Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā „Meldru iela” sadalīšanu”. 

4. Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000427915, 

zemes gabals Salacgrīvā,  Meldru ielā 18,  kadastra Nr. 6615 004 0202, zemes vienības  kadastra 

apz. 6615 004 0202, pieder Lielsalacas evaņģēliski luteriskai draudzei (reģ. Nr. 90000227716). 

5. SIA Limbažu mērniecības birojs (reģ. Nr. 44103034016) ir izstrādājis zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma Meldru iela, Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 004 0202), sadalei, kas 

apstiprināts ar Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 28.marta lēmumu                                                        

Nr. 13.22-11 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”. Nekustamā īpašuma 

Salacgrīvā, Meldru ielā 18, sastāvā ietilpstošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6615 004 

0202, sadalīts divās zemes vienībās, kas nepieciešamas pašvaldības ielai  ar nosaukumu Meldru iela 

20, Salacgrīva, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6615 0040 0267 (2166 kv.m platībā). 

6. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un 

kanalizāciju, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība). Lai 

pašvaldība varētu realizēt projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 

3.kārta”, izbūvēt un labiekārtot Meldru ielu, Salacgrīvā, saglabājot ielas vēsturisko maršrutu, 

Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešams Lielsalacas evaņģēliski luteriskai draudzei 

piederošais nekustamais īpašums ar nosaukumu Meldru iela 20, Salacgrīva, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 0040 0267 (2166 kv.m platībā).  

7. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izvērtējams jautājums par zemes gabala Meldru iela 20, 

Salacgrīvā, ar īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 

004 0267 (2166 kv.m platībā) atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, un iegūšanu Salacgrīvas 
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novada pašvaldības īpašumā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta un likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto autonomo funkciju īstenošanai. 

8. Likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likums” 4.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, 

vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz 

atsevišķa likuma pamata. Iepriekš minētā likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc tam, kad 

pašvaldība pieņēmusi konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama 

projekta īstenošanu, institūcija uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo 

īpašumu apzināšanu un nosaka atlīdzību par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Atbilstoši likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likums” 26.panta nosacījumiem: “Institūcija atlīdzību izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā 

vai, vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku, izmanto citu taisnīgu atlīdzības kompensācijas 

veidu: 

1) piedāvājot citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu; 

2) daļu no atlīdzības izmaksājot naudā un daļu kompensējot ar citu nekustamo īpašumu; 

3) izmantojot citu abām pusēm izdevīgu atlīdzības kompensācijas veidu, izņemot gadījumu, 

kad uz nekustamo īpašumu ir nostiprināta ķīlas tiesība. 

9. Nekustamā īpašuma Meldru iela 18, Salacgrīva, īpašnieks piekrīt atdalītā nekustamā 

īpašuma Meldru iela 20, Salacgrīva, ar īpašuma kadastra Nr. 6615 004 0270, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 004 0267 (2166 kv.m platībā) atsavināšanai, nosakot, ka Lielsalacas evaņģēliski 

luteriskai draudze kā daļu no kompensācijas vēlas iegūt īpašumā  Salacgrīvas novada pašvaldībai 

piederošās zemes vienības Meldru iela 18A, Salacgrīva, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 

6615 004 0254 (45 kv.m platībā) un Meldru iela 31A, Salacgrīva, ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6615 004 0255 (1015 kv.m platībā), kas izveidotas nekustamā īpašuma Meldru iela, 

Salacgrīva, kadastra Nr. 6615 004 0204, sadales rezultātā. 

10. Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa  

zemes vienības Meldru iela 18A, Salacgrīva, ar kadastra apzīmējumu  6615 004 0254 (45 kv.m 

platībā) un Meldru iela 31A, Salacgrīva, ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0255 (1015 kv.m 

platībā)  un zemes gabala Meldru iela 20, Salacgrīva, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 

0040 0267 (2166 kv.m platībā), tirgus vērtības noteikšanai ir pieaicinājusi sertificētu nekustamā 

īpašuma vērtētāju Ilzi Apeinei. Saskaņā ar 2019.gada 18.septembrī Salacgrīvas novada domē 

saņemto sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines atzinumu  (reģistrēts ar Nr. 

18.1.2/64) par nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu īpašumiem  Salacgrīvas novadā, 

novērtējumā noteiktas šādas vērtības: 

1) nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meldru iela 18A ar kadastra Nr. 6615 004 0258, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0254 (45 kv.m platībā), tirgus vērtība ir noteikta 

EUR 100,00 (viens simti euro); 

2) nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meldru iela 31A ar kadastra Nr. 6615 004 0259, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0255 (1015 kv.m platībā), tirgus vērtība 

noteikta EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro); 

3) nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meldru iela 20 ar kadastra Nr. 6615 004 0270, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6615 004 0267 (2166 kv.m platībā), tirgus vērtība noteikta EUR 

4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti euro). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1. un  2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.pantu, 11.panta trešo daļu, 

20.pantu, 26.panta pirmās daļas 2.punktu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines 

2019.gada 18.septembrī Salacgrīvas novada domē iesniegto atzinumu  (reģistrēts ar Nr. 18.1.2/64) 

par nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu īpašumiem  Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, 
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Meldru iela 18A (45 kv.m platībā), Meldru iela 31A (1015 kv.m platībā) un īpašumam  Meldru ielā 

20, kas sastāv no divām zemes vienībām (1860 un 2166 kv.m platībā), pamatojoties uz 2019.gada 

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

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

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

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

 

1. Atsavināt sabiedrības vajadzībām nekustamo īpašumu Meldru iela 20, Salacgrīva, ar 

kadastra Nr. 6615 004 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 

0264 (1860 kv.m  platībā) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0267 (2166 

kv.m platībā), kas atdalītas no nekustamā īpašuma Meldru ielā 18, kadastra                         

Nr. 6615 004 0202. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma Meldru iela 20, Salacgrīva, ar kadastra Nr. 6615 

004 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0264 (1860 kv.m  

platībā) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0267 (2166 kv.m platībā), 

atlīdzības apmēru cenu EUR 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti euro). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Meldru iela 18A, Salacgrīva, ar kadastra Nr. 6615 004 0258, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0254 (45 kv.m platībā), tirgus vērtību EUR 

100,00 (viens simti euro) un nekustamā īpašuma Meldru iela 31A, Salacgrīva,  kadastra Nr. 

6615 004 0259, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0255 (1015 kv.m platībā), 

tirgus vērtību EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro). 

4. Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu Meldru iela 20, Salacgrīva, kompensēt 

atbilstoši likuma “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likums” 26.panta pirmās daļas 2. punktam, nosakot, ka: 

4.1. daļa no atlīdzības tiek kompensēta ar nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meldru iela, 

sadalīšanas rezultātā izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem: Meldru iela 18A, Salacgrīva, 

ar kadastra Nr. 6615 004 0258, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 004 0254 (45 

kv.m platībā), kura tirgus vērtība ir EUR 100,00 (viens simti euro) un nekustamo īpašumu 

Meldru iela 31A ar kadastra Nr. 6615 004 0259, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 

004 0255 (1015 kv.m platībā), kura tirgus vērtība ir EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens 

simts euro); 

4.2. atlikušo atlīdzības daļu EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simtu euro) apmērā 

izmaksājot naudā.  

5. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar atsavināmā 

nekustamā īpašuma īpašnieku par nekustamā īpašuma Meldru iela 20, Salacgrīva, labprātīgu 

atsavināšanu, ņemot vērā šī lēmuma nosacījumus.  

6. Tehniskās un  nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai darījumu nostiprināt 

zemesgrāmatā.  

 

Lēmums Nr.436. Salacgrīvas novada būvvaldes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.13.22-11 noraksts 

uz 5 lp. un nekustamo īpašumu novērtējumi uz 31 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par Zemkopības ministrijai un Latvijas valsts meži AS piederošo nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā Svētupes tauvas joslu pārņemšanu bez atlīdzības 

lietošanā 

 

Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672, īpašuma 

kadastra Nr. 6672 001 0129, sastāv no zemes vienībām ar kadastra apz. 6672 008 0069, 6672 008 

0070, 6672 008 0105 un 6672 008 0112, pieder Latvijas valstij un reģistrēts uz valsts vārda  
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Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90000064161, 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000458563. 

Nekustamais īpašums Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635, īpašuma 

kadastra Nr. 6635 002 0013, zemes vienības  kadastra apz.6672 007 0423,  pieder Latvijas valstij un 

reģistrēts uz valsts vārda Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, nodokļu maksātāja 

kods 90000064161, Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000238058. 

Nekustamais īpašum Salacgrīvas pagastā, Sidrabiņi, īpašuma kadastra Nr. 6672 009 0210, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0210,  pieder Latvijas valsts meži AS, nodokļu maksātāja 

kods 40003466281, reģistrēts uz Latvijas valsts meži AS vārda Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.1161. 

Iepriekš minētās zemes vienības atrodas Svētupes krastā. 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomajās funkcijās ietilpst noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, šo 

zemes gabalu tauvas joslas, kas noteiktas Zvejniecības likuma 9.panta devītās daļas 1.punktā, kā 

dabiskās tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 metri, ir nepieciešamas pašvaldības 

autonomo funkciju nodrošināšanai - Svētupē nodrošināt zivju resursu uzraudzību un pavairošanu. 

Ņemot vērā 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, kas nosaka,  ka  licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 

publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā 

pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, bet privātos ūdeņos, kuros 

zvejas tiesības nepieder valstij, – privāto ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai privāto ūdeņu 

īpašnieka pilnvarota persona, Salacgrīvas novada pašvaldībai nepieciešamas augstāk minēto 

nekustamo īpašumu, kas pieder  Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 

personā Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635, īpašuma kadastra Nr. 6635 002 0013, zemes vienības  

kadastra apz.6672 007 0423,  Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672, īpašuma kadastra Nr. 6672 001 

0129, zemes vienības ar kadastra apz. 6672 008 0069, 6672 008 0070, 6672 008 0105 un 6672 008 

0112 un Latvijas valsts meži AS īpašumu “Sidrabiņi”, īpašuma kadastra Nr. 66720090210, zemes 

vienību kadastra apzīmējums  6672 009 0210,  tauvas joslas 4 m platumā,  lai saskaņā ar likuma 

,,Par pašvaldībām” un 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” nosacījumiem pildītu savu autonomo 

funkciju – noteikt kārtību, kādā veicama zivju resursu uzraudzība un pavairošana, licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas organizēšana. 

Saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai nodot Salacgrīvas novada pašvaldībai bez 

atlīdzības lietošanā uz 15 gadiem zemes vienību tauvas joslas, lai noteiktu kārtību, kādā 

Svētupē veicama zivju resursu uzraudzība un pavairošana, licencētās makšķerēšanas un 

vēžošanas organizēšanai: 

1.1. īpašumā Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635, kadastra Nr. 6635 002 0013, zemes vienības  

kadastra apz.6672 007 0423; 

1.2. īpašumā Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672, īpašuma kadastra Nr. 6672 001 0129, zemes 

vienības ar kadastra apz. 6672 008 0069, 6672 008 0070, 6672 008 0105 un 6672 008 

0112.  

2. Lūgt Latvijas valsts meži AS nodot Salacgrīvas novada pašvaldībai bez atlīdzības lietošanā 

uz 15 gadiem tauvas joslu, lai noteiktu kārtību, kādā Svētupē veicama zivju resursu 

uzraudzība un pavairošana, licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanai īpašumā 

Sidrabiņi, kadastra Nr. 6672 009 0210, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0210. 
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3. Atcelt 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.324 “Par Latvijas valsts meži AS piederošo  

nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā Svētupes tauvas joslu 

pārņemšanu bez atlīdzības lietošanā”. 

 

Lēmums Nr.437. AS “Latvijas valsts meži” 2019.gada 30.septembra vēstule Nr.4.1-

2_08b3_101_19_709 uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

25. § 

Par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā valsts nekustamajā īpašumā Kuivižu zvejas 

ostas Dienvidu un Ziemeļu molā nodošanu bez atlīdzības LR Satiksmes ministrijai 

(ziņo G.Jirgensone; debatēs piedalās A.Jankovska, K.Močāns, D.Straubergs) 

 

  Salacgrīvas novada dome 2006.gadā, realizējot ZVFI programmas projektu “Kuivižu zvejas 

ostas modernizācija”, ir veikusi ilgtermiņa ieguldījumu Dienvidu un Ziemeļu mola rekonstrukcijā. 

Nekustamais īpašums Ziemeļu mols Kuivižos un Dienvidu mols Kuivižos ar kadastra numuru 6615 

010 0113 un zemesgabals ar kadastra numuru  6615 010 0113 pieder LR Satiksmes ministrijai, kura 

savukārt iepriekš minēto nekustamo īpašumu ir nodevusi valdījumā Salacgrīvas ostas pārvaldei. 

2006.gada 27.janvārī Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome, kuras saistību un tiesību 

pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome,  noslēdza zemes nomas līgumu ar Salacgrīvas ostas pārvaldi 

par iepriekš minētās zemes un molu nomu ar mērķi veikt molu rekonstrukciju.      

 Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs”  447. punkts nosaka, ka ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos valsts un pašvaldības 

nekustamajos īpašumos, kas 2018.gada 31.decembrī uzskaitīti kontu grupā “1270 Ilgtermiņa 

ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos”, līdz 2019.gada 31.decembrim nodod bez atlīdzības tai 

budžeta iestādei, kuras grāmatvedības uzskaitē ir attiecīgais ilgtermiņa ieguldījums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos- nekustamajā īpašumā Ziemeļu molā 

Kuivižos ar kadastra numuru 6615 010 0113, kadastra apzīmējumu 6615 010 0113 015 un  

Dienvidu molā Kuivižos ar kadastra numuru 6615 010 0113, kadastra apzīmējumu 6615 010 

0113 058 bez atlīdzības LR Satiksmes ministrijai, kas sastāv no ilgtermiņa ieguldījuma Ziemeļu 

molā Kuivižu zvejas ostā ar sākotnējo uzskaites vērtību 355021.68 EUR, nolietojumu 148367.74 

EUR un bilances atlikušo vērtību 206653.94 EUR un ilgtermiņa ieguldījuma Dienvidu molā 

Kuivižu zvejas ostā ar sākotnējo uzskaites vērtību 539590.73 EUR, nolietojumu 225500.75 EUR  

un bilances atlikušo vērtību 314089.98 EUR.   

2. Ilgtermiņa ieguldījums nomātajā nekustamajā īpašumā tiek nodots sastādot pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

3. Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

Lēmums Nr.438.  

 

26. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Slīmesti 2, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Zemes gabals Slīmesti 2, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0546, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0538 2,02 ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000543620. 
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Salacgrīvas novada domē 2019.gada 6.septembrī saņemts [..], dzīvojošas [..], iesniegums (reģ. 

Nr.3-16.2/557) par 2013.gada 27.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/37 (ar vienošanos, 

kas noslēgta  2015.gada 13.oktobrī Nr. 8-2.1/62) pagarināšanu. 

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts nosaka, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo noteikumu 

spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu, kas bija 

spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, un iznomātājam ir tiesības 

pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību. Iepriekš minēto 

noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu 

pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot 

nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 2018.gada 19.jūnija 

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

noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, 

piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību, t.i., ka, pagarinot 

nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2019.gada 8. oktobrī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/75) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai zemes galam Slīmesti 2, Liepupes pagastā, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0538 (2,02 ha platībā).  

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   2018.gada 

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

noteikumi” 53., 56. un 137.punktu, ņemot vērā 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2013.gada 27.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/37 (ar vienošanos, 

kas noslēgta  2015.gada 13.oktobrī Nr.8-2.1/62)  ar [..], par zemes gabala Slīmesti 2, Liepupes 

pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0546, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0538 2,02 ha 

platībā iznomāšanu,  saskaņā ar pielikumā iezīmēto teritoriju. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 40,40 euro (četrdesmit euro un 40 centi). 

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 30,00 (divdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.439. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, 

Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2019.gada 4.oktobrī ar reģ. 

Nr.3.16.2/620) par zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, ar zemes vienības kadastra 
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apz. 6660 009 0486 (812 kv.m platībā), iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, pielikumā iezīmētā 

teritorija Nr. 9. 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes 

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

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi).  

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

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

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

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

ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par 

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. 

 

Lēmums Nr.440. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Kāpu ielā 4, Svētciemā,  

Salacgrīvas pagastā 

 

2019.gada 23.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģ. 

Nr.3.16.2/595) par zemes gabala daļas iznomāšanu reklāmas stenda izvietošanai Kāpu ielā 4, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā. 

Zemes gabals Kāpu ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0370, 

zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0370 (2213 kv.m  platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000365196. 

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” 29.9 un 30.4.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu, ņemt vērā 2019.gada 7.oktobrī sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu (saņemts 2019.gada 7.oktobrī Nr. 18.12/74), saskaņā ar 

2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

  

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala  Kāpu ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, ar zemes 

vienības kadastra apz. 6672 007 0370, 15 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumu.  

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu – zemes gabals, kas tiek izmantots nomnieka 

informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu EUR 48,00 gadā. 

4. Saskaņā ar  2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 30.4. punktā noteikto, nomnieks kompensē 

iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 30,00. 

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

īpašuma nodokli. 

6. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 3 gadi. 

 

Lēmums Nr.441. Pielikums uz 1 lp., izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 1 lp. un 

iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 18.septembrī saņemts medību kluba „SALACA” 

valdes locekļu M.Šulca un A.Bašēna iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/582) ar prasību nodot medību 

tiesības pašvaldībai piekrītošos  zemes gabalos Salacgrīvas pagastā “Jaungraudiņi”, zemes vienības 

kadastra apz. 6672 005 0101, 6672 005 0102, “Nākotne”, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 

0302, 6672 005 0297 un “Jaunspriņģi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 005  0236. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, „Medību likuma” 1.panta 

9.punktu, 2014.gada 22.jūlija MK noteikumu Nr. 421 „Medību noteikumi” 13.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr. 107 „Par medību platību lietošanas maksas 

noteikšanu”, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Slēgt medību tiesību līgumu ar medību klubu „SALACA”, reģ. Nr. 40008013658, par medību 

tiesību nodošanu zemes gabalos Salacgrīvas pagastā: 

1.1. “Jaungraudiņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0101 – 5,8 ha platībā, zemes vienības  

kadastra apz.  6672 005 0102 – 16,5 ha platībā, 

1.2. “Nākotne”, zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0302 -1,35 ha platībā, zemes vienības 

kadastra apz.  6672 005 0297 – 0,9629 ha platībā,  

1.3. “Jaunspriņģi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 005  0236- 1,3960 ha platībā, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu zemes gabalu “Jaungraudiņi”, “Nākotne” un 

Jaunspriņģi” kopējai platībai 26,01 ha – EUR 28,00 gadā (saskaņā ar 2015.gada 18.marta 

lēmumu Nr.107 „Par medību platību lietošanas maksas noteikšanu”, kur medību maksa par 1 ha 

noteikta 1,00 euro, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā),  par visām lietošanā nodotām zemes 

vienībām medību platību izmantošanai kopā. 

3. Medību tiesību līgumā iekļaut nosacījumu, ka medību tiesību lietotājam ir šādi pienākumi:  

3.1. darīt visu iespējamo, lai nepieļautu meža dzīvnieku un citu dzīvnieku postījumus platību 

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās; 

 3.2. medības pirmkārt organizēt tajās vietās, kur ir nodarīti meža dzīvnieku un citu dzīvnieku 

postījumi medību platību lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās. 
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4. Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 5 (pieci) gadi. 

 

Lēmums Nr.442. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/21 laušanu 

 

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

apstākļus, tika konstatēts, ka: 

  2010.gada 14.aprīlī starp Salacgrīvas novada domes pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas 

komunālie pakalpojumi”, kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome, kā 

izīrētāju un [..], kā īrnieku noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums par pašvaldībai piederošā dzīvokļa 

[..] izīrēšanu. Īres līgums tika pārslēgts 2013. gada 2. janvārī, Salacgrīvas novada domei, kā 

izīrētājam, noslēdzot dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/21 (turpmāk – Īres līgums). Īres līgums 

noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

  [..] dzīvoklī [..] nedzīvo – dzīvoklis ir tukšs un neapdzīvots. [..] dzīvo un 2016.gada 

16.augustā kā savu dzīves vietu ir deklarējis [..]. 

  Kopš 2018.gada jūnija mēneša [..] nav veicis īres maksas samaksu, kā rezultātā īres maksas 

parāds, par periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 16.oktobrim ir EUR 147.29 (viens simts 

četrdesmit septiņi euro un 29 centi).  

  [..] nav veicis nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par 2019.gada 3. un 4.ceturksni, kā 

rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 16.10.2019. ir EUR 1,86 (viens euro un 86 centi). 

  Liepupes pagasta pārvalde vairākkārtēji, gan mutiski, gan rakstiski, ir aicinājusi [..] parakstīt 

vienošanos par Īres līguma izbeigšanu, tomēr [..] uz aicinājumiem nav atsaucies un vienošanos nav 

parakstījis. 

  Īres līguma 5.2.4. apakšpunkts nosaka, ka Izīrētājam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izbeigt Īres līgumu un Īres līguma 6.2. punkts nosaka, ka Īres līgums var tikt lauzts uz 

abpusējas rakstiskas vienošanās pamata, kā arī vienpusēji normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

  Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka Izīrētājs var 

izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām 

personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā 

dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā 

ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Īres līguma 5.2.4. apakšpunktu un 6.2. punktu, 

un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmās daļas 1. punktu, 2019. gada 16. oktobra 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

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

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

 

1. Ar 2019.gada 1.novembri vienpusēji lauzt 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līgumu Nr.8-

2.6/21, kas noslēgts starp [..], kā īrnieku, un Salacgrīvas novada domi, kā izīrētāju, par 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa [..] izīrēšanu, izliekot īrnieku bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas.  

2. Nosūtīt [..] uz viņa deklarēto adresi rakstisku paziņojumu par dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/21 vienpusēju laušanu ar 2019. gada 1. novembri, rēķinu par īres maksas parādu un 

maksāšanas paziņojumu par nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli.  

 

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

ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 
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dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 

īpašuma atrašanās vietas. 

 

Lēmums Nr.443. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 6.augustā saņemts [..], deklarētā adrese [..] iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/495) par 2016.gada 16.novembra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/20 

pagarināšanu. 

2016.gada 16.novembrī noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/20 (ar vienošanos Nr. 

1, reģ. Nr. 8-2.32 no 26.11.2017.g., vienošanos Nr. 2, rēg. Nr. 8-2.6/7 no 18.02.2018.g., vienošanos Nr.3, rēg. Nr. 8-

2.6/12 no 04.04.2019.g.)  ir spēkā līdz  2019.gada 16.novembrim. 

 [..] ir deklarējies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī, īres parādu nav, cita dzīves vieta 

nav. 

2019.gada 4.oktobrī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/348 par to, ka [..] 

neatbilst Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” noteiktai kārtībai, bet personai nepieciešams īres dzīvoklis. 

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

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punkts nosaka, ka, ja sociālā dzīvokļa īrnieks 

neatbilst šo noteikumu 3.punkta vai 4.punkta nosacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) 

arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu 

un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres 

līgums.  

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

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

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

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu un ņemot vērā 2013.gada 25.septembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

apstiprināšanu” 1.2.punktu, saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas, 2019.gada 16.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā [..], piešķirot īres tiesības uz istabu [..] 14,1 

kv.m platībā un koplietošanas telpām 11,76 kv.m platībā. 

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

3. Noteikt, ka papildus tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā rēķina. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.444. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2019.gada 4.oktobra atzinums 

Nr.1.17/348 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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32. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība” projekta 

“Vides aizsardzība Svētupē” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība” valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Ozoliņa 2019.gada 11.septembra iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/567) par to, ka 

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 ietvaros atbalstīta projekta “Vides aizsardzība Svētupē”  realizēšana. 

Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2019.gada 

16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu no Licencētās makšķerēšanas naudas 10 % apmērā no projekta 

kopējām izmaksām, tas ir 1391.26 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens eiro, 26 

centi), biedrības “Svētupes aizsardzības biedrība”  projekta “Vides aizsardzība Svētupē” 

realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Svētupes aizsardzības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību “Svētupes aizsardzības biedrība” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

 

Lēmums Nr.445. Iesniegums uz 11 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Ainaži” projekta “Roku rokā izdejosim savu mūžu” 

realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Ainaži” valdes locekles Ilonas Jēkabsones 

2019.gada 24.septembra iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/596) par to, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstīta 

projekta “Roku rokā izdejosim savu mūžu” realizēšana. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 un 2019.gada 22.maija domes lēmumu Nr.226 “Par biedrības „Ainaži” 

projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir 1133,08 EUR 

(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit trīs eiro, 8 centi),  biedrības “Ainaži” projekta „Roku 

rokā izdejosim savu mūžu” realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Ainaži” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 
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3. Slēgt līgumu biedrību “Ainaži”  par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

 

 

Lēmums Nr.446. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

34. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Mēs - sabiedrībai” projekta “Mūzikas instrumenti pūtēju 

orķestrim “Enkurs”” realizēšanai 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Mēs - sabiedrībai” valdes locekles Ilzes 

Saklaures 2019.gada 3.oktobra iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/613) par to, ka Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 

atbalstīta projekta “Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs”” realizēšana. Pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 2019.gada 22.maija domes lēmumu Nr.227 

“Par biedrības „Mēs - sabiedrībai” projekta „“Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs”” 

līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis 

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

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

NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir 1977.70 EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit septiņi eiro, 70 centi),  biedrības “Mēs -

sabiedrībai” projekta “Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs”” realizēšanai projekta 

noteikumos noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Mēs - sabiedrībai” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu biedrību “Mēs - sabiedrībai” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.447. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31  

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi iesniegto Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas uzraudzības padomes sēdes 2019.gada 14.oktobra protokolu (saņemts Salacgrīvas novada 

domē 2019.gada 15.oktobrī, reģistrēts ar reģ. Nr.3.12/1192) un Limbažu un Salacgrīvas novadu 

sporta skolas uzraudzības padomes priekšsēdētājas – Limbažu novada domes priekšsēdētāja 

1.vietnieces Inetas Zariņas iesniegumu par papildus finansējuma nepieciešamību direktora, 

vietnieku un metodiķa darba samaksai EUR 308.36, kā arī finansējuma EUR 7845.75 apmērā 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.  

2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejā deputāti ierosināja Limbažu un Salacgrīvas sporta 

skolas treneriem, kuri trenē Salacgrīvas novada audzēkņus, izmaksāt naudas balvu sakarā ar valstij 

un Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 
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18.novembrī. Atbilstoši Finanšu komitejas ierosinājumam, Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas 

treneriem, kuri trenē Salacgrīvas novada audzēkņus, naudas balva būtu izmaksājama pēc tādiem 

pašiem principiem, pēc kādiem naudas balva sakarā ar darbiniekam vai valsts vai pašvaldības 

institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu) tiek izmaksāta citiem Salacgrīvas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu darbiniekiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolas nolikuma 57. un 65.punktu, 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

23.janvāra lēmumu Nr.31 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolai 2019.gadā” ar 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:  

 

 “11. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 8154.11 (astoņi tūkstoši viens 

simts piecdesmit četri euro,  11 centi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2019.gada 

pamatbudžetam. 

12. Piešķirt EUR 1223 (viens tūkstotis divi simti divdesmit trīs euro) naudas balvas (un ar to 

saistīto nodokļu) izmaksai Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas treneriem, kuri trenē Salacgrīvas 

novada audzēkņus. Naudas balvas izmaksājamas turpmāk minētajiem treneriem šādā apjomā (pēc 

normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas): [..] 

13. Piešķirt EUR 184 (viens simts astoņdesmit četri euro) naudas balvas (un ar to saistīto 

nodokļu) izmaksai [..]”. 

 

Lēmums Nr.448. Iesniegumi uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.458  

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

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

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 447„Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, 8.3., 8.3.¹ apakšpunktu,  2016. gada 5. 

jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35. 

punktiem, 2011.gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu  Nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts 

finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 12.² punktu, 

saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 

16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

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

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

izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.458 

apstiprinātajos noteikumos „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

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

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” (turpmāk – noteikumi): 

 

1. Izteikt noteikumu 8.3.punktu šādā redakcijā: 



39 

 
 

“8.3. vispārizglītojošajās skolās pedagogu motivācijai – piemaksai par pedagogu papildu 

pienākumiem, saskaņā ar izglītības iestāžu apstiprināto piemaksu piešķiršanas kārtību, kā arī 

pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam 

par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm.” 

2. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.septembri.  

 

Lēmums Nr.449.  

 

 

37. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. 

noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu 

Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un 

pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs”, 24.09.2019. Ministru kabineta rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu 

pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, likuma “Par valsts budžetu 

2019.gadam” 3.panta otro daļu pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, 2019.gada 26.septembra Interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales 

komisijas lēmumu, saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

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

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 

290236, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 

1.septembra līdz 31.decembrim EUR 34068, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 

14468, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas 

un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai no 19.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 10295, saskaņā ar interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 

sadales komisijas apstiprināto sadalījumu (pielikumi Nr.4. un Nr.5). 

5. Piešķirt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 22156, saskaņā ar interešu 
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izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 

sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

6. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.septembri. 

  

Lēmums Nr.450. Pielikumi uz 7 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

38. § 

Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” , saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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

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

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

NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto 

vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas 

sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt Liepupes pamatskolas: 

3.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu 

Nr.3.1.  

3.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.3.2.  

4. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas:  

4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu 

Nr.4.1.  

4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.4.2.  

5. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.5.  

6. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, 

saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumu Nr.350 

„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”. 

8. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.451. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

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

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

 

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

speciālistes Antras Paegles 2019.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/293) un 2019.gada 

9.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/309), Sociālā pedagoga Ingas Paroles 2019.gada 3.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3.18/294), saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras un sporta 
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jautājumu komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

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

9.apakšsadaļu “Izglītība” izteikt jaunā redakcijā:  

9. IZGLĪTĪBA 

9.1. 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 Izglītības speciālists 0,5 1 912 € 29.II  

 

9.2. projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

2 
Pedagogs karjeras 

konsultants  
- 0.76          646 €   

Uz projekta 
“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 
profesionālās 

izglītības iestādēs” 

realizācijas laiku līdz 
2020.gada 

31.augustam 

 

9.3. projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 
Pedagoga palīgs Liepupes 

pamatskolā** 
-  6.25 euro/h 29.I 

Uz projekta 

realizācijas laiku 

līdz 30.12.2020. 
 

2 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā ** 
-  6.42 euro/h 29.I 

3 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā ** 
-  6.42 euro/h 29.I 

4 

Interešu izglītības pulciņa 

“Robotika” pedagogs 

Salacgrīvas vidusskolā** 

-  6.25 euro/h - 

5 

Interešu izglītības pulciņa 

“Automodelisms” 

pedagogs Salacgrīvas 

vidusskolā** 

-  6.25 euro/h - 

6 

Sporta pedagogs peldēšanā 

Kr.Valdemāra Ainažu 

pamatskolā** 

-  6.25 euro/h - 

7 
Otrais pedagogs IT jomā 

Liepupes pamatskolā ** 
-  6.25 euro/h - 

8 
Otrais pedagogs IT jomā 

Liepupes pamatskolā ** 
-  6.25 euro/h - 

9 
Otrais pedagogs IT jomā 

Liepupes pamatskolā ** 
-  6.25 euro/h - 
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10 

Interešu izglītības pulciņa 

“Robotika” pedagogs 

Liepupes pamatskolā ** 

-  6.25 euro/h - 

 

9.4. projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

1 
Izglītības psihologs 

Salacgrīvas vidusskolā ** 
-  6.25 euro/h 39. III 

Uz projekta 

realizācijas laiku 

līdz 

12/2022.gadam. 

2 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā** 
-  6.25 euro/h 29.I 

3 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā** 
-  6.25 euro/h 29.I 

4 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā ** 
-  6.42 euro/h 29.I 

5 
Pedagoga palīgs 

Salacgrīvas vidusskolā ** 
-  6.67 euro/h 29.I 

** Katra mācību gada sākumā stundas likme tiek pārskatīta atbilstoši projektā iesaistīto pedagogu 

tarifikācijām. 

 

2. Lēmuma pielikuma 9.3. apakšsadaļas 1.-6. ieraksts piemērojams ar 2019.gada 1.oktobri. 

3. Lēmuma pielikuma 9.3. apakšsadaļas 7.-10. ieraksts piemērojams ar 2019.gada 7.oktobri. 

4. Lēmuma pielikuma 9.4. apakšsadaļa piemērojama ar 2019.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.452. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

40. § 

Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs 

 

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

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

19.punktu, kā arī izmaiņām audzēkņu skaitā izglītības iestādēs, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

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

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

 

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

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

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

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā. 

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

savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

Lēmums Nr.453. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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41. § 

Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2020.gada kalendāram 

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

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses 

2019.gada 8.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/307), noteikumiem „Par Salacgrīvas novada domes 

un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr.134, un 

ņemot vērā 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2020.gadam tirgošanas cenu EUR 

3.30.  

2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.454. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru 

(ziņo E.Keisele) 

 

Izskatot Salacgrīvas novada kultūras centra senioru deju kolektīva SAIVA vadītājas 

Valentīnas Kalniņas 2019.gada 23.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/279), jauniešu deju kolektīva 

RANDA vadītājas Anitas Gīzes 2019.gada 18.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/283), Ainažu 

kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva RANDIŅŠ vadītājas Anitas Gīzes 2019.gada 

18.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/282), Ainažu kultūras nama jauktā kora KRASTS vadītājas 

Agras Jankovskas 2019.gada 23.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/280), Salacgrīvas novada 

kultūras centra senioru kora SALACA vadītāja Jāņa Lucāna 2019.gada 23.septembra iesniegumu 

(reģ.Nr.3.18/288), Salacgrīvas novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva 

TINGELTANGELS vadītāja Jāņa Ērgļa 2019.gada 18.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/281), 

Salacgrīvas novada kultūras centra pūtēju orķestra ENKURS vadītāja Vitālija Bogdanoviča 

2019.gada 18.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/278), Liepupes pagasta tautas nama jauktā kora 

PERNIGELE vadītājas Artas Zundes 2019.gada 19.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/284), 

Liepupes pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva ULUBELE vadītāja Jāņa Trezūna  

2019.gada 20.septembra iesniegumu ( reģ. Nr.3.18/276) un  iesniegumiem pievienotos dokumentus 

par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru,  pamatojoties uz 

Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru”, kas 

apstiprināts ar 23.03.2016. gada  domes lēmumu Nr.107 (protokols Nr.4; 15.§), Salacgrīvas novada 

kultūras centra direktores Pārslas Dzērves, Liepupes pagasta tautas nama kultūras daba vadītājas 

Artas Zundes un Ainažu kultūras nama kultūras daba vadītājas Madaras Ogas - Timofejevas 

2019.gada 25.septembra priekšlikumu (reģ.Nr.3.18/292), saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 

2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim: piešķirt naudas balvas [..]. 
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Lēmums Nr.455. Iesniegumi uz 30 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

43. § 

Par finansiālu atbalstu vecās Liepupes skolas 90 gadu jubilejas 

svinību organizēšanai Salacgrīvas novadā 

 

Izskatījusi vecās Liepupes skolas skolotājas Marijas Šakeles 2019.gada 9.septembra 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/561), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un 

izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 

atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2019.gada 14.oktobra 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 16.oktobra Finanšu komitejas 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lija Jokste 

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

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

 

1. Atbalstīt vecās Liepupes skolas 90 gadu jubilejas svinību  organizēšanu Salacgrīvas novadā 

ar EUR 700 (septiņi simti euro), finansējumu var izlietot sekojošiem izdevumiem: 

1.1. telpu īrei  250 euro; 

1.2. mūzikai 300 euro; 

1.3. reklāmai 100 euro; 

1.4. vakara vadītājam 50 euro. 

2. Piešķirtā finansējuma apmērā tiek samaksāti Salacgrīvas novada domē iesniegtie rēķini. 

3. Noteikt Salacgrīvas novada kultūras centra kultūras darba vadītāju Liepupes pagasta tautas 

namā Artu Zundi kā atbildīgo par saņemto ar pasākuma līdzfinansēšanu saistīto izdevumu 

apliecinošo dokumentu iesniegšanu Salacgrīvas novada domē. 

  

Lēmums Nr.456. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

44.1. § 

Par administratīvi teritoriālo reformu 

(ziņo K.Neimanis, D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs, A.Jankovska, D.Straubergs, 

E.Keisele, J.Cīrulis, L.Jokste) 

 

Uzsāktās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots mainīt valsts administratīvo 

teritoriju iedalījumu, pašvaldību skaitu samazinot atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas Ministru kabinetā iesniegtajam likumprojektam “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums”. Neraugoties uz vairāku pašvaldību izteiktajiem iebildumiem, 2019.gada 

15.oktobrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto 

likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.369 “Par publiskās 

apspriešanas organizēšanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas rosināto administratīvi teritoriālo reformu” (Protokols Nr.11; 5.§) tika nolemts 

laika posmā no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 7.oktobrim rīkot publisko apspriešanu ar 

mērķi noskaidro Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo  Salacgrīvas novada 

apvienošanu ar Limbažu novadu un Alojas novadu. Publisko apspriešanas rezultāti liecina, ka 94% 
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dalībnieku neatbalsta Salacgrīvas novada iespējamo apvienošanu ar Limbažu novada un Alojas 

novada administratīvajām teritorijām.  

Ņemot vērā to, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā 

administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas procesā netiek ievērotas Salacgrīvas novada 

pašvaldības un tās iedzīvotāju intereses saistībā ar apvienošanu ar Limbažu novada un Alojas 

novada administratīvajām teritorijām, un, pamatojoties uz Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 

5.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novadā notikušās publiskās apspriešanas rezultātus, 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dāvis Melnalksnis balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobrī atbalstītā likumprojektā “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” paredzēto Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas 

pievienošanu jaunai administratīvajai teritorijai ar jaunu administratīvo centru – Limbažu novads 

(ar tās administratīvo centru Limbažu pilsēta), par nepamatotu, Salacgrīvas novada iedzīvotāju 

interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstošu. 

 

Lēmums Nr.457. Salacgrīvas novada publiskās apspriešanas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai 

par Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rosināto administratīvi teritoriālo reformu rezultātu 

skaitīšanas protokols  uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

Deputāti vienojas, ka pieņemtais lēmums Nr.457 “Par administratīvi teritoriālo reformu” nosūtāms 

Latvijas Republikas Saeimai un visām tās frakcijām. 

 

 

 

44.2. § 

Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

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

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību 

kārtība” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.409 “Par nolikuma „Par 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” saskaņā ar pielikumu. 

3. Apstiprināto nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” nosūtīt saskaņošanai 

sekojošām institūcijām: 

2.1.Zemkopības ministrija; 

2.2.Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; 



46 

 
 

2.3.Valsts vides dienests; 

2.4.Dabas aizsardzības pārvalde. 

3. Pēc saskaņojumu saņemšanas no lēmuma 2.punktā minētajām institūcijām, nolikumu „Par 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS „SALACA I”)” kā saistošos noteikumus virzīt apstiprināšanai Salacgrīvas 

novada domē. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore 

Kristiāna Kauliņa.  

 

Lēmums Nr.458. Pielikums uz 21 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44.3. § 

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru 

 

Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas 

trenera Kaspara Močāna 2019.gada 15.oktobra iesniegumu (reģ.3.18/323), burāšanas trenera 

Kristapa Močāna 2019.gada 15.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/325), dambretes nodaļas trenera 

Kārļa Ozola 2019.gada 7.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.18/317), vieglatlētikas treneres Astrīdas 

Gromovas priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to 

apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 

un to apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016. domes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§), ņemot 

vērā Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšlikumu un Sporta un atpūtas 

kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieces Daces Kurpnieces 2019.gada 22.oktobra iesniegumu 

(reģ.Nr.3.18/329), atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

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

amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti 

laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim: piešķirt naudas balvas [..]. 

 

Lēmums Nr.459. Iesniegumi uz 71 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

 

Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

18.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-11 “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 16.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-12 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 18.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 „Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības 2019.gada pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-12 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
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Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

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

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

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.460. Pielikums uz 7 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

Informācija 

 

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada deviņos mēnešos 

  Ziņo I.Lazdiņa (informācija uz 26 lp. pievienota protokolam). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par Salacgrīvas novada 

aktualitātēm. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (25.10.2019.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (25.10.2019.) 


