
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.3 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2020.gada 19.februārī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības 

plānam 

2. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu 

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

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas iela 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

7. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, 

Lāčauzas -2  un  Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā 

8. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

9. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērces iela 4 un nekustamā īpašuma daļai 

Viļņu iela 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

10. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā   

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Svīreļi”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

mailto:dome@salacgriva.lv
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17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārkliņi, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, 

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

apstiprināšanu 

20. Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes un Timotiņi, Salacgrīvas 

pagasta teritorijā  

21. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā biedrībai „MK BIEDRI” 

22. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā Mednieku klubam “Kursīši” 

23. Par 2013.gada 4.decembra zemes nomas līguma 8-2.1/331 pagarināšanu Dīķu ielā 4, Salacgrīvā  

24. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 Ostas iela 4, 

Salacgrīvā 

25. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainažu 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” 

26. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

27. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..] 

28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

29. Par 2019.gada 22.augusta Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/20 pagarināšanu [..]  

30. Par 2014.gada 1.janvāra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/10 [..] atjaunošanu 

31. Par ceļa servitūta nodibināšanu Transporta ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

32. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā 

33. Par ceļa apzīmējumu Nr.902 un Nr.904 uzstādīšanu uz ceļa Nr.B11 Braslas - Fabrikas, 

Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā  

34. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Vidzemes ielā 4a, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

35. Par ceļa zīmju uzstādīšanu gājēju celiņa pieslēguma vietā ar Krīperu ielu, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

36. Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

37. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”NEWCASTLE FOODS” nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

38. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai Sporta ielas 

8A katlu mājā 

39. Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

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

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

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

42. Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā 

43. Par “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

44. Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu 

45. Par 2020.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

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

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

48. Par projekta „Vimbu pavairošana Salacas upē” iesniegšanu  

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

50. Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” 

iesniegšanu 

51. Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Korģē” iesniegšanu  
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52. Par biedrības „Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta „Ainažu BUB depo” 

līdzfinansēšanu 

53. Par biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Latviskais jūras mantojums zem baltajām burām” 

līdzfinansēšanu 

54. Papildus darba kārtības jautājumi: 

54.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

54.2.  Par saskaņojumu Alojas novada domes darījumiem ar īpašumiem “Straumes”, Staiceles 

pagastā, Alojas novadā, “Jumīši”, Alojas pagastā, Alojas novadā un “Rožkalni”, Braslavas 

pagastā, Alojas novadā  

55. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – 

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, 

Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes 

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

vadītāja, Liene Some – Tiesnese – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja, 

Solvita Kukanovska – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore, Ivo Juška – Salacgrīvas 

novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Kristiāna Kauliņa – Salacgrīvas 

novada tūrisma informācijas centra direktore 

Personas: K.J., G.S. 

 

Nepiedalās- deputāte Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem papildus darba 

kārtības jautājumiem: 

54.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu; 

54.4.Par Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstuli Nr.04-02/513 "Par tranzīta ielas   

atjaunošanas līdzfinansēšanu"; 

54.5.Par administratīvi teritoriālo reformu. 

Deputāti atbalsta D.Straubergs priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par darba kārtību nav. 

 

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

papildinot to ar šādiem jautājumiem: 

54.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu; 

54.4.Par Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstuli Nr.04-02/513 "Par tranzīta ielas   

atjaunošanas līdzfinansēšanu"; 
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54.5.Par administratīvi teritoriālo reformu. 

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

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu 

darba kārtību: 

 

1. Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības 

plānam 

2. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu 

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

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas iela 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

7. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, 

Lāčauzas -2  un  Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā 

8. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

9. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērces iela 4 un nekustamā īpašuma daļai 

Viļņu iela 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

10. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā   

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Svīreļi”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārkliņi, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, 

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

apstiprināšanu 

20. Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes un Timotiņi, Salacgrīvas 

pagasta teritorijā  

21. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā biedrībai „MK BIEDRI” 

22. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā Mednieku klubam “Kursīši” 

23. Par 2013.gada 4.decembra zemes nomas līguma 8-2.1/331 pagarināšanu Dīķu ielā 4, Salacgrīvā  

24. Par grozījumu 2016.gada 24.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/49 Ostas iela 4, 

Salacgrīvā 
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25. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainažu 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” 

26. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

27. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..] 

28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

29. Par 2019.gada 22.augusta Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/20 pagarināšanu [..]  

30. Par 2014.gada 1.janvāra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/10 [..] atjaunošanu 

31. Par ceļa servitūta nodibināšanu Transporta ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

32. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā 

33. Par ceļa apzīmējumu Nr.902 un Nr.904 uzstādīšanu uz ceļa Nr.B11 Braslas - Fabrikas, 

Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā  

34. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Vidzemes ielā 4a, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

35. Par ceļa zīmju uzstādīšanu gājēju celiņa pieslēguma vietā ar Krīperu ielu, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

36. Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

37. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”NEWCASTLE FOODS” nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

38. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai Sporta ielas 

8A katlu mājā 

39. Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

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

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

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

42. Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā 

43. Par “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

44. Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu 

45. Par 2020.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

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

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

48. Par projekta „Vimbu pavairošana Salacas upē” iesniegšanu  

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

50. Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” 

iesniegšanu 

51. Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Korģē” iesniegšanu  

52. Par biedrības „Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta „Ainažu BUB depo” 

līdzfinansēšanu 

53. Par biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Latviskais jūras mantojums zem baltajām burām” 

līdzfinansēšanu 

54. Papildus darba kārtības jautājumi: 

54.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

54.2.  Par saskaņojumu Alojas novada domes darījumiem ar īpašumiem “Straumes”, Staiceles 

pagastā, Alojas novadā, “Jumīši”, Alojas pagastā, Alojas novadā un “Rožkalni”, Braslavas 

pagastā, Alojas novadā  

54.3.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

        pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

54.4.Par Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstuli Nr.04-02/513 "Par tranzīta ielas 

        atjaunošanas līdzfinansēšanu" 

54.5.Par administratīvi teritoriālo reformu 
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55. Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

1.§ 

Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala”  

dabas aizsardzības plānam 

(ziņo L.Some-Tiesnese, D.Straubergs) 

D.Straubergs ierosina atbalstīt lēmuma projekta “Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Vidzemes 

akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānam” III variantu ar Salacgrīvas novada domes attīstības 

un teritorijas plānotājas L.Somes-Tiesneses minētajiem grozījumiem, tas ir, papildinot lēmuma 

projekta 1.punktu ar 1.6.apakšpunktu un 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.6.Ja pēc zemes vienības sadalīšanas, platību apvienošanas vai robežu grozīšanas jaunveidojamā 

vai sākotnējā zemes vienība atrodas tikai dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” ainavu 

aizsardzības zonā, tad šādas zemes vienības minimālā vienlaidus platība pēc sadalīšanas ir 3 ha. 

1.7.Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu papildināt ar iedzīvotāju un 

zemes īpašnieku iesūtīto priekšlikumu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala”  priekšlikumu 

par apsaimniekošanas pasākumam dabas aizsardzības plānā - Vēsturisko lauksaimniecības zemju 

atjaunošana no 07.01.2020 (G.S., K.J., I.M.) un labot izstrādātās redakcijas attiecīgos punktus pēc 

satura pilnā apmērā.” 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projekta “Par atzinuma sniegšanu 

dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānam” III variantu ar 

grozījumiem, papildinot lēmuma projekta 1.punktu ar 1.6.apakšpunktu un 1.7.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“1.6.Ja pēc zemes vienības sadalīšanas, platību apvienošanas vai robežu grozīšanas jaunveidojamā 

vai sākotnējā zemes vienība atrodas tikai dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” ainavu 

aizsardzības zonā, tad šādas zemes vienības minimālā vienlaidus platība pēc sadalīšanas ir 3 ha. 

1.7.Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu papildināt ar iedzīvotāju un 

zemes īpašnieku iesūtīto priekšlikumu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala”  priekšlikumu 

par apsaimniekošanas pasākumam dabas aizsardzības plānā - Vēsturisko lauksaimniecības zemju 

atjaunošana no 07.01.2020 (G.S., K.J., I.M.) un labot izstrādātās redakcijas attiecīgos punktus pēc 

satura pilnā apmērā.” 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 7.janvārī atzinuma sniegšanai ir 

saņēmusi dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānu. 

Pamatojoties uz 2007. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (turpmāk 

– Noteikumi Nr.686) 33.punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

Atbalstīt izstrādātās dabas aizsardzības plāna redakcijas virzīšanu apstiprināšanai: 

 

1. Pēc sekojošo izmaiņu iekļaušanas: 

1.1. Visā dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijā ir atļauts sadalīt, apvienot un 

grozīt robežas zemes vienībām, kuras pēc iepriekš minēto darbību veikšanas atbilst šo 

noteikumu prasībām: 
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1.2. Ja pēc zemes sadalīšanas, platību apvienošanas vai robežu grozīšanas jaunveidojamā vai 

sākotnējā zemes vienība atrodas vienlaikus dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 

ainavu aizsardzības, lieguma un/vai regulējamā režīma zonā, tad šādas zemes vienības 

minimālā vienlaidus  platība pēc sadalīšanas ir 5 ha. Atdalāmajām zemes vienībām ir 

jānodrošina piekļuve no pašvaldības ceļa. 
1.3. Ja pēc zemes sadalīšanas, platību apvienošanas vai robežu grozīšanas jaunveidojamā vai 

sākotnējā zemes vienība atrodas vienlaikus dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 

lieguma un/vai regulējamā režīma zonā, tad šādas zemes vienības minimālā vienlaidus 

platība pēc sadalīšanas ir 10 ha. Atdalāmajām zemes vienībām ir jānodrošina piekļuve no 

pašvaldības ceļa. 

1.4. Apsaimniekošanas pasākumu plāna B.1.1.2. “Zālāju biotopu atjaunošana” punktā iekļaut 

nosacījumu, kas neizslēdz vēsturisko zālāju biotopu atjaunošanas pasākumu īstenošanu arī 

ārpus dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros identificētajām potenciāli atjaunojamo 

bioloģiski vērtīgo zālāju platībām 33,31 ha apmērā (atzīmētas dabas aizsardzības plāna 

3.pielikuma 12.attēlā “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” biotopu un dabas 

lieguma apsaimniekošanas pasākumi” kā pasākums “Zālāju biotopu atjaunošana””.  

1.5. Apsaimniekošanas pasākumu plāna B.1.3.3. punktu papildināt ar atrunu: “Ja tiek īstenoti 

esošo virszemes grāvju uzturēšanas darbi ārpus krasta kāpu aizsargjoslas, jānodrošina 

netraucēta virszemes ūdeņu novadīšana pieņemošajā ūdenstecē vai jūrā, lai neveidotos 

jaunas pārmitras teritorijas”. 

1.6. Ja pēc zemes vienības sadalīšanas, platību apvienošanas vai robežu grozīšanas 

jaunveidojamā vai sākotnējā zemes vienība atrodas tikai dabas lieguma “Vidzemes 

akmeņainā jūrmala” ainavu aizsardzības zonā, tad šādas zemes vienības minimālā 

vienlaidus platība pēc sadalīšanas ir 3 ha. 

1.7. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu papildināt ar iedzīvotāju un 

zemes īpašnieku iesūtīto priekšlikumu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala”  

priekšlikumu par apsaimniekošanas pasākumam dabas aizsardzības plānā - Vēsturisko 

lauksaimniecības zemju atjaunošana no 07.01.2020 (G.S., K.J., I.M.) un labot izstrādātās 

redakcijas attiecīgos punktus pēc satura pilnā apmērā. 

 

2. Pēc sekojošu izmaiņu iekļaušanas izvērtēšanas: 

2.1. Sadalīt un grozīt robežas atļauts arī tām zemes vienībām, kuru platība neatbilst pašlaik 

spēkā esošajām minimālās vienlaidus zemes vienības platības prasībām – 10 ha, ja to 

minimālās vienlaidus platības pēc sadalīšanas vai robežu grozīšanas atbildīs šo noteikumu 

prasībām. 

 

Lēmums Nr.37. SIA “Reģionālie projekti” 2020.gada 7.janvāra vēstule uz 2 lp., Īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāns uz 119 lp. 

un G.S., K.J., I.M. 2020.gada 7.janvāra iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu 

(ziņo L.Some-Tiesnese, debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

 Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 (protokols Nr.7; 

24.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) tika uzsākta Teritorijas plānojuma izstrāde. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.5; 

1.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides 

pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika 
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uzsākta Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 

2018.gada 28.maija līdz 2018.gada gada 7.jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 15 institūtu 

atzinumi un 72 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās Teritorijas 

plānojums tika nodots pilnveidošanai. 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā pieņēma lēmumu Nr.200 (protokols Nr.6; 3.§) 

“Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolemts grozīt 

lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.   

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 22.maija sēdes lēmumu Nr.201 (protokols Nr.6; 

4.§)  “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un 

vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” tika uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (2.0) publiskā apspriešana. 

Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 31.maija līdz 2019.gada gada 21.jūnija. Publiskās 

apspriešanas laikā saņemti 14 institūtu atzinumi un 11 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās 

apspriešanas noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija sēdes lēmumu Nr.289 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata 

papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika 

uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (3.0) publiskā apspriešana. Publiskā 

apspriešana notika no 2019.gada 27.jūlija līdz 2019.gada gada 17.augustam.  Publiskās apspriešanas 

laikā saņemti 18 atzinumi no institūcijām un 4 iesniegumi no iedzīvotājiem. Pēc publiskās 

apspriešanas noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.496 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas  (3.1.) nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Teritorijas plānojuma 

papildinātās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 

27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 17 atzinumi no 

institūcijām un 11 iesniegumi no iedzīvotājiem.  

2020.gada 10.februārī saņemts Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Kristapa Močāna 

ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās 

redakcijas (4.0) sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju 

priekšlikumu izvērtēšanu. Izstrādes vadītājs pēc redakcionālu precizējumu veikšanas Teritorijas 

plānojumā rekomendē virzīt Teritorijas plānojuma papildināto redakciju (4.0) apstiprināšanai domes 

sēdē. 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādātājs SIA “RP Alianse” 

10.02.2020. Salacgrīvas novada domē iesniedza Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam galīgo redakciju, kurā iestrādāti redakcionālo kļūdu labojumi atbilstoši izstrādes 

vadītāja ziņojumam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 16.punktu un 

43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 88.1. un 91. punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada Teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam, saistošos noteikumus 

Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (1.pielikums) un Vides pārskatu (2.pielikums). 

2. Ar saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošanas uzsākšanas dienu 

atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošos 

noteikumus Nr.6 “Par teritorijas plānojumiem”. 

3. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā  (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv un divu nedēļu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu Nr.4 pieņemšanu 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”  un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv.   

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 27.pantā noteikto.  

 

Lēmums Nr.38. Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 3.februāra vēstule Nr.4-01/99 par 

Atzinumu Nr.4-03/3 “Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Vides 

pārskatu” uz 11 lp., Dabas aizsardzības pārvaldes 2020.gada 6.februāra saskaņojums 

Nr.3.15/588/2020-N par Salacgrīvas novada Lāņu un Lembužu ciemu robežu grozījumiem uz 1 lp., 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstādes vadītāja 2020.gada 10.februāra ziņojums par 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas (4,0) 

sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu 

izvērtēšanu uz 19 lp., Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstādes vadītāja 2020.gada 

10.februāra pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai Salacgrīvas novada teritorijas plānojumam 

līdz 2030.gadam uz 2 lp. pievienoti protokolam; atsevišķos sējumos: Lēmuma 1.pielikums - 

Saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” uz 68 lp., Lēmuma 2.pielikums – Salacgrīvas 

novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums uz 137 lp. 

un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam paskaidrojuma raksts uz 79 lp. 

 

3. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Dome), izskatījusi [..] (turpmāk – Iesniedzējs) 

2020.gada 7.februāra iesniegumu (reģ. Nr.13.14.1.1-15) (turpmāk – Iesniegums), kopsakarībā ar 

Domes rīcībā esošo informāciju konstatē sekojošo. 

 Iesniegumā Iesniedzējs lūdz Domi pieņemt lēmumu par atļauju būvniecībai Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. 

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

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

dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..] un kūts ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – 

Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Iesniedzējs. 

Zemes vienībā esošā zemesgrāmatā reģistrētā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..] ir 

pārbūvēta, nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās būvniecības atļaujas un saskaņojumus. 

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, 

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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 

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.  

Iesniegumā Iesniedzējs paskaidro, ka viņš nav veicis patvaļīgās pārbūves, bet ir iegādājies 

ēku ar jau notikušām patvaļīgajām pārbūvēm. 

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 daļēji lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas 

un palīgēku būvniecība, un daļēji meža teritorija. 

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

ciemiem) īpaši aizsargājamajā teritorijā “Salacas ieleja”, dabas lieguma zonā, un vienlaicīgi 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 

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

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 1.pielikuma 10.4.2.apakšpunkts 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. 

Iesniegumam ir pievienots Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 

2019.gada 23.decembra Atteikums Nr.VA19TA0250 izsniegt tehniskos noteikumus. 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) darbojas savas kompetences robežās, 

kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – 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. Dome konstatē, ka 

lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 

kārtībā ir jāpieņem Domei nevis Būvvaldei. 

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

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

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

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

saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atļaut [..] dzīvojamās mājas pārbūvi (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], 
ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], ēkas kadastra apzīmējums [..]. 

2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē dzīvojamās mājas pārbūves būvniecības 

ieceres iesniegumu saskaņā ar 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta 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 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta 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. 

 

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.39. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas iela 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.novembra lēmumu Nr.470 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 38C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 14; 10.§), 

2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

izsoles protokolu Nr.6, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5190,00 (pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit euro), 

saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas iela 

38C, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 010 0145, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

EUR 5190,00 (pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit 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.40. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 28.janvāra izsoles protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta lēmumu Nr.315 „Par 

atkārtotas izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamam īpašumam Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 10; 11.§), 

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

protokolu Nr.27, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma cenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro), saskaņā ar 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazpurvi 1, 

Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0585, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

EUR 4000,00 (četri tūkstoši 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.41. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 29.oktobra izsoles protokola Nr.27 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Salacgrīvā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.novembra lēmumu Nr.472 „Par 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes  nomas tiesībām Salacgrīvā”, 2020.gada 

28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.5, 

saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2020.gada 28.janvārī notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus zemes 

gabalam Pērnavas ielā 57B, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054  4,7911 ha platībā  

un zemes gabalam  ar zemes vienības  kadastra apz. 6615 010 0162 3,5741 ha platībā. 

2. Saskaņā ar 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.5, noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu  

ar [..], nosakot zemes nomas maksu 1.punktā minētajiem zemes gabaliem kopā vienam 

gadam  EUR 182,30. 

3. Zemes nomas tiesība tiek piešķirta teritorijas labiekārtošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. 

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

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot zemes 

nomas līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summu, kas ir  EUR 60,00 (sešdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.42.  Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 

28.janvāra izsoles protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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7. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, 

Lāčauzas -2  un  Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.508 „Par 

zemes nomas tiesību  izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes 

gabaliem Lāčauzas, Lāčauzas - 1, Lāčauzas -2  un  Lāčauzas – 3, Liepupes pagastā”, 2020.gada 

28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.4, 

saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2020.gada 28.janvārī notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus zemes 

gabaliem: 

1.1.Lāčauzas, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0544 2,2 ha platībā, 

1.2.Lāčauzas - 1, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0541 2 ha platībā, 

1.3.Lāčauzas -2, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0542 2 ha platībā, 

1.4.Lāčauzas – 3, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0543 2,6825 ha. 

2. Saskaņā ar 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.4, noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu  

ar [..], nosakot zemes nomas maksu 1.punktā minētajiem zemes gabaliem kopā vienam 

gadam  EUR 1066,48. 

3. Zemes nomas tiesība tiek piešķirta zemes gabalu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 6 (seši) gadi. 

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

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot zemes 

nomas līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summu, kas ir  EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.43. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 

28.janvāra izsoles protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

8. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.507 „ Par 

zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes 

gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā”, 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Apstiprināt 2020.gada 28.janvārī notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus zemes 

gabala daļai Viļņu ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0069 (0,09 ha platībā). 
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2. Saskaņā ar 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.3, noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu  

AS CRYO Baltic, reģ. Nr.40203139480, nosakot zemes nomas maksu 1.punktā minētai 

zemes gabala daļai  vienam gadam  EUR 50,00. 

3. Zemes nomas tiesība tiek piešķirta laukuma, ceļa būvniecībai bez tiesībām būvēt ēkas 

(būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 

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

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot zemes 

nomas līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summu, kas ir  EUR 40,00 (četrdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.44. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 

28.janvāra izsoles protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

9. § 

Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērces iela 4 un nekustamā īpašuma 

daļai Viļņu iela 18, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.506 „Par  

nekustamā īpašuma Tērces iela 4, Salacgrīvā un nekustamā īpašuma daļas Viļņu iela 18, Salacgrīvā 

apbūves tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2020.gada 28.janvāra 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2, saskaņā ar 

2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2020.gada 28.janvārī notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par nekustamā 

īpašuma Tērces ielā 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 (0,3208 ha platībā) un 

nekustamā īpašuma daļai Viļņu iela 18, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114 (daļai – 

1,2892 ha platībā), apbūves tiesību piešķiršanu. 

2. Saskaņā ar 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.2, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu  ar 

AS CRYO Baltic, reģ. Nr.40203139480, nosakot apbūves tiesību maksu 1. punktā minētiem 

nekustamiem īpašumiem  vienam gadam  EUR 416,16. 

3. Apbūves tiesība tiek piešķirta komercobjekta apbūvei – pilna servisa degvielas uzpildes 

stacijas ar sašķidrinātās dabas gāzes noliktavas  būvniecībai. 

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

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

pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punkta nosacījumiem, noslēdzot Apbūves 

tiesību līgumu,  Apbūves tiesīgais kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja 

atlīdzības summu, kas ir  EUR 80,00 (astoņdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.45. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 

28.janvāra izsoles protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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10. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ONE-USE”, reģistrācijas Nr.44103113674, 

juridiskā adrese: Valdemāra iela 56, Ainaži, LV- 4035, valdes priekšsēdētāja Raivja Perdijaka 2020. 

gada 14.janvāra iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.18.1.2/4) par apbūves 

tiesību piešķiršanu uz pašvaldības zemes gabalu Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 002 0074. 

Zemes gabals Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra Nr. 6605 002 0074 ir reģistrēts uz 

pašvaldības vārda Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000192863 un tā kopējā 

platība ir 5648 kv.m. 

Civillikuma 1129.1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, piešķirot 

apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības 

termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās 

maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic 

naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības 

ierakstīšanas zemes grāmatās. 

Augstāk minētā zemes vienība Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra apz. 6605 002 0074, 

Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas 

plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) paredzētā atļautā izmantošana ir savrupmāju un to 

palīgēku apbūve, vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Sekundārais izmantošanas veids 

– ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde,  pirmsskolas bērnu iestāde, mazumtirdzniecības vai 

pakalpojumu objekts. Palīgizmantošana – saimnieciskās ēkas (ne vairāk kā 2 ), sporta būve kā 

palīgizmantošana ģimenes vajadzībām, telpas individuālā  darba vajadzībā, garāža (apbūves 

blīvums 30%, būvju maksimālais stāvu skaits 2). 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu. 

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

1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta pirmo un otro daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40., 

76., 77. un 78.punktu, 2020.gada 30.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja izziņu zemes gabalam Kristiāna Dāla ielā 1 tirgus nomas gada maksai 

(reģ. Nr. 18.1.2/14) un ņemot vērā 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

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

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai zemes gabalam Ainažos 

Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra apz. 6605 002 0074, 5648 kv.m platībā (pielikums Nr.1). 

2. Nekustamā īpašuma Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta 

būvniecībai. 

3. Apbūves tiesību termiņš – 15 gadi no līguma noslēgšana dienas. 

4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu vienam gadam – eur 225,92. 

5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās 

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro). 
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7. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

8. Apbūves tiesību līgumā iekļaut šādus nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā pašvaldībai ir 

tiesības prasīt vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu: 

8.1. Ja līdz 2020.gada 1.augustam Apbūves tiesīgais nav iesniedzis Salacgrīvas novada 

būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

8.2. Ja līdz 2022.gada 1.februārim Apbūves tiesīgais nav izstrādājis  būvprojektu minimālā 

sastāvā un izņēmis būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu veikšanai un   

1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto 

pārkāpumu; 

8.3. Ja, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.janvārim Apbūves tiesīgais nav uzcēlis un nodevis 

ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un 1 (viena) mēneša 

laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu; 

9. Apstiprināt Apbūves tiesību līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

10. Apstiprināt publicējamo informāciju par Apbūves tiesību objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

 

Lēmums Nr.46. Pielikumi uz 10 lp., izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 5 lp. un 

iesniegums uz 1 lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2019.gada 18.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.509 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu 

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

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

novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 21.janvāra pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.1, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 

6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) nosacīto cenu – euro  10 120,00 (desmit tūkstoši viens 

simts divdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība euro 260,00. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.47. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 21.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Svīreļi”, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 6.janvārī saņemts [..], iesniegums par apbūvēta 

zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.3.16.2/9). 
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[..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

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

iesniegusi iesniegumu par apbūvēta zemesgabala, kas atrodas Liepupes pagastā, “Svīreļi”, kadastra 

Nr. 6660 008 0102 (0,8746 ha platībā) nodošanu  atsavināšanai. 

Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam – zemes 

gabalam Liepupes pagastā, “Svīreļi”, kadastra Nr. 6660 008 0102 (0,8746 ha platībā), nostiprinātas 

Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000595678. 

Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala “Svīreļi”, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 

0102, atrodas [..] piederoša jaunbūve ar kadastra apz. [..]. 

 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 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 21. janvāra Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, balstoties uz 2020.gada 12.februāra Attīstības un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 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, “Svīreļi”, kadastra Nr. 6660 008 0102 (0,8746 ha 

platībā. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2 160,00 (divi tūkstoši 

viens simts sešdesmit euro). 

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

pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.48. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 21.janvāra sēdes protokola Nr.1 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

(debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās I.Juška) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Meža iela 22A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0084, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 006 0084 (8921 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000596504. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Meža iela 22A, 

Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0084. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.49.  

 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra 

Nr.6672 007 0450, sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6672 007 0428 (4736 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000595609. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Ābeļu iela 8A, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0450. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.50.  

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Tērces iela 43, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 002 0196, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 002 0194 (0,6386 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000596407. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Tērces iela 43, 

Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 002 0194. 
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2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.51.  

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 41, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā  

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Būmane) 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Tērces iela 41, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 002 0189, 

sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6615 002 0195 (2 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000596526. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Tērces iela 41, 

Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 002 0189. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.52.  

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārkliņi, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Kārkliņi, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra 

Nr.6660 005 0070, sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6660 005 0070 (21,62 ha platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000595504. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Kārkliņi, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 005 0070. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.53.  
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18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai 

 

Pašvaldības nekustamais īpašums Takas iela 2, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 

0522, sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6660 009 0498 (1610 kv.m platībā). 

Nekustamais īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000594364. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Takas iela 2, Liepupes 

pagastā, kadastra Nr.6660 009 0522. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai veikt visas darbības, kas saistās 

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.54. 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, 

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

apstiprināšanu 

 

Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs 

tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā 

teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru 

valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu 

īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka 

saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos 

veicamās darbības. 

Zemes gabals “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (23,89 

ha platībā) atbilst Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam un ir pašvaldības 

valdījumā. 

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

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

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2020.gada 30.janvārī 

Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā saņemto 

sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja izziņu (reģ. Nr. 18.1.2/14) par tirgus nomas maksas 

noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apz. 6672 007 0104 (1 ha platībā),  saskaņā ar 

2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104, 1 ha platībā (pielikums Nr.2),  nomas tiesību 

mutisku izsoli. 
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2. Noteikt iznomātās zemes izmantošanas veidu - teritorijas labiekārtošana un publiski 

pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana. 

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

4. Noteikt zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, ar zemes vienības kadastra apz.6672 

011 0104 (1 ha platībā)  izsoles sākumcenu nomas maksu vienam gadam –  EUR 75,00. 

5. Noteikt nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi. 

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

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro). 

8. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

9. Apstiprināt zemes  nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.55. Pielikumi uz 9 lp. un izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

20. § 

Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes un Timotiņi, 

Salacgrīvas pagasta teritorijā 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Stienūži, 

Pīpenes un Timotiņi, Salacgrīvas pagasta teritorijā, jo nav iekļauta zemes vienība Dambji 1, kas 

iekļaujas zemes gabalā Stienūži, un būtu pārskatāmi termiņi.  

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.  

 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 

(Agra Jankovska), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu “Par 

medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes un Timotiņi, Salacgrīvas pagasta 

teritorijā”. 

 

Lēmums Nr.56. Lēmuma projekts uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā biedrībai „MK BIEDRI” 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu, jo tas saistīts ar iepriekš minēto zemes vienību Dambji 1, uz 

kuras medību tiesībām būtu rīkojama izsole. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.  

 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 

(Agra Jankovska), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu “Par 

medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā biedrībai „MK BIEDRI””. 

 

Lēmums Nr.57. Lēmuma projekts uz 3 lp. pievienots protokolam. 
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22. § 

Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pagasta teritorijā Mednieku klubam “Kursīši” 

 

Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 

2020.gada 27.janvārī saņemts biedrības „Mednieku klubs “Kursīši”” valdes priekšsēdētāja Gata 

Strausa iesniegums (reģistrēts ar reģ. Nr.18.1.2/12) ar lūgumu nodot medību tiesības pašvaldības 

zemes gabalos Salacgrīvas pagastā ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6672 007 0470, 6672 

007 0471, 6672 009 0251, 6672 009 0301, 6672 010 0106. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, likuma “Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu, likuma „Medību 

likums” 1.panta 9.punktu, 2014.gada 22.jūlija MK noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi” 

13.punktu, Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.501 „Par nolikuma 

“Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā 

valdījumā esošajās medību platībās” apstiprināšanu” un saskaņā ar 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

dome NOLEMJ: 

  

1. Slēgt medību tiesību līgumu ar biedrību „Mednieku klubs “Kursīši””, reģ. Nr.50008014871, par 

medību tiesību nodošanu zemes gabalos Salacgrīvas pagastā (pielikums Nr.1): 

1.1. zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0470 – 0,65 ha platībā; 

1.2. zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0471 – 0,31 ha platībā; 

1.3. “Oši”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009 0251 – 6,95 ha platībā; 

1.4. “Gaiļi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 009  0301 – 4,9 ha platībā; 

1.5. “Magones”, zemes vienības kadastra apz. 6672 010 0106 – 3,54 ha platībā. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību ar kopējo platību 16,35 ha gada maksu par 

medību tiesību izmantošanu – EUR 28,00 gadā (saskaņā ar 2019.gada 18.decembra lēmumu 

Nr.501 „Par nolikuma “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības 

īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās” apstiprināšanu”, kur medību maksa 

par 1 ha noteikta 1,00 euro, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā). 

2.1. Papildus noteiktai medību tiesību maksai, biedrība “Mednieku klubs “Kursīši”” maksā 

pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktajā kārtībā. 

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 

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās; 

 3.2. medības pirmkārt organizēt tajās medību platībās, kurās ir nodarīti meža dzīvnieku un citu 

dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrās. 

4. Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi. 

 

Lēmums Nr.58. Pielikums uz 1 lp., iesniegumi uz 15 lp un zemes gabalu pieprasījumu, pretendentu 

izvērtējums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par 2013.gada 4.decembra zemes nomas līguma 8-2.1/331 pagarināšanu  

Dīķu ielā 4, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2020.gada 23.janvāra iesniegums, kas reģistrēts 

Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 2020.gada 23.janvārī ar reģ. 

Nr.18.1.2/10 par 2013.gada 4.decembra zemes nomas līguma 8-2.1/331 daļai zemes gabala Dīķu 

ielā 4, Salacgrīvā piemājas saimniecības uzturēšanai. 
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2013.gada 4.decembrī noslēgtā  zemes nomas līguma 8-2.1/331 termiņš ir līdz 2020.gada 

30.aprīlim. Persona turpina lietot zemes gabala daļu, saskaņā ar pieliku Nr.1. 

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

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

noteikumi” 29.punktu, 30., 31.punktu, Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu 

Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 

2.punktu un ņemot vērā 2020.gada 19.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Pagarināt uz 12 (divpadsmit) gadiem ar [..] 2013.gada 4.decembra zemes nomas līgumu 8-

2.1/331, daļai zemes gabala Dīķu ielā 4, Salacgrīvā 1717 kv.m platībā, saskaņā ar pievienoto 

zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 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”, 2. punktā noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārza izmantošanai. 

4. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.59. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

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

Ostas iela 4, Salacgrīvā 

(ziņo D.Būmane) 

 

2019.gada 7.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “ENERGOLUX service”, 

reģ.Nr.40103928401, direktores Ilzes Indriksones - Gromovas iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas 

novadā domē ar reģ. Nr.3.16.1/726), ar lūgumu noteikt zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/49, kas 

noslēgts 2016.gada 24.maijā par zemes gabala daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā, 150 kv.m platībā 

nomu, nomas termiņu līdz 30 gadiem - ņemot vērā veiktās investīcijas jaunuzceltā kafejnīca ar 

adresi Krīperu iela 3, ēkas kadastra apz. 6615 001 0073 004. 

Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks 

par 30 gadiem. 

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 
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tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 30.janvārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā saņemta Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus vērtētāja izziņa (reģistrēts 

ar Nr.18.1.2/14) tirgus nomas maksas noteikšanai zemes gabalam Ostas ielā 4, Salacgrīvā, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 0010 0073 (150 kv.m platībā). 

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

“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta pirmo 

daļu, saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Pagarināt 2016.gada 24.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/49, par zemes gabala 

daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā, 150 kv.m platībā, nosakot nomas termiņu līdz 2046.gada 

23.maijam. 

2. Noteikt iznomātā zemes gabala nomas maksu gadā  EUR 150,00 (viens simts piecdesmit 

euro). 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un pievienotās 

vērtības nodokli. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam, pieaicinātā sertificēta 

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro). 

 

Lēmums Nr.60. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 

„Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns. 

 

2020.gada 9.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Ainažu brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība” (reģistrācijas Nr.40008132166, juridiskā adrese: Valdemāra iela 69, Ainaži, 

Salacgrīvas novads) iesniegums ar lūgumu pagarināt 10.11.2009. patapinājuma līgumu Nr. 3-

25.3/304 un 31.08.2010. patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/652.  

Noslēdzot 2009.gada 10.novembra patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/304, Salacgrīvas novada 

dome biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” nodevusi bezatlīdzības lietošanās daļu 

no pašvaldības nekustamā īpašuma Kr. Barona ielā 5, Ainažos. Pašvaldības nekustamais īpašums 

biedrībai tikai nodots likumā “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” noteikto funkciju 

veikšanai. Iepriekš minētā līguma termiņš ir beidzies 2019.gada 9.novembrī.  

Noslēdzot 2010.gada 31.augusta patapinājuma līgumu Nr. 3-25.3/652, Salacgrīvas novada 

dome biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” nodevusi bezatlīdzības lietošanā līguma 

pielikumā Nr. 2 un  Nr. 3 noteikto kustamo mantu. Pašvaldības kustamā manta biedrībai tika nodota 

likumā “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” noteikto funkciju veikšanai. Iepriekš minētā 

līguma termiņš ir beidzies 2019.gada 30.decembrī. 

Ar Finanšu ministrijas 2009.gada 23.jūlija lēmumu Nr. 188 “Par sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” biedrībai 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
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Pašvaldības nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 

0053, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6605 003 0053 6102 kv.m platībā un garāžas ar 

noliktavu (kadastra apz. 6605 003 0053 007),  noliktavas (kadastra apz. 605 003 0053 002), 

caurlaides (kadastra apz. 6605 003 0053 003), auto mazgātuves - estekādes (kadastra apz. 6605 003 

0053 005), laukuma (kadastra apz. 6605 003 0053 006), kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 373.  2008.gada 17.jūlijā, ēku bilances vērtība EUR 

201993.40. 

Pašvaldības kustamā manta pamatlīdzekļi un inventārs (pielikums Nr.2), biedrībai “Ainažu 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” nepieciešama likumā “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” 

noteikto funkciju veikšanai. Kustamās mantas bilances vērtība 0. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 41.punkts paredz, ka pirmās 

daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga 

pašvaldības nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai.  

Biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” pašvaldības nekustamā īpašums 

Krišjāņa Barona ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0053, garāžas ar noliktavu (kadastra apz. 

6605 003 0053 007) telpas no Nr. 12 līdz Nr.30, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no ēkas 

inventarizācijas lietas (pielikums Nr.1),  noliktava (kadastra apz. 605 003 0053 002), laukums 

(kadastra apz. 6605 003 0053 006), zeme zem šīm ēkām un būvēm (kadastra apz. 6605 003 0053) 

5322 kv.m platībā ir nepieciešams, lai nodrošinātu biedrību ar telpām likumā “Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums” noteikto funkciju veikšanai.  Likumā “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 

likums” 7.panta 2.punkts nosaka, ka viens no pašvaldības uzdevumiem ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības jomā ir atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju veidošanu pašvaldības 

teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto nekustamā īpašuma Kr. Barona ielā 5, Ainažos,  daļas 

nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar mērķi – nodrošināt biedrību ar telpām likumā 

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” noteikto funkciju veikšanai ir lietderīga un atbalstāma, 

kā arī pielikumā Nr.2 norādītās kustamās mantas nodošana biedrībai “Ainažu brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība” likumā “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” noteikto funkciju 

veikšanai ir lietderīga un atbalstāma.  

Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot 

pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to 

pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi un 

pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz 

rakstveida līgumu (vienošanos). 

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā 

arī ņemot vērā 2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un 2020.gada 12.februāra Finanšu 

komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Ainažu 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” (reģistrācijas Nr.40008132166, juridiskā adrese: 

Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas novads) nekustamā īpašuma Kr. Barona                    

ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0053 daļu - garāžas ar noliktavu (kadastra apz. 6605 

003 0053 007) telpas no Nr.12 līdz Nr.30, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no ēkas 

inventarizācijas lietas (pielikums Nr.1),  noliktavu (kadastra apz. 605 003 0053 002), 
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laukumu (kadastra apz. 6605 003 0053 006) un zemi zem šīm ēkām un būvēm (kadastra apz. 

6605 003 0053) 5322 kv.m platībā. 

2. Nekustamais īpašums tiek nodots biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, lai 

nodrošinātu Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību ar telpām likumā “Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums”  noteikto funkciju veikšanai. 

3. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Ainažu 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” kustamo mantu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Kustamā manta tiek nodota  biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” likumā 

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”  noteikto funkciju veikšanai. 

5. Nekustamo īpašumu un lēmuma pielikumā Nr. 2 noteikto mantu nodot, slēdzot rakstveida 

līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6. Nekustamais īpašums un kustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem. 

7. Biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” ir pienākums nodrošināt nodotā 

nekustamā īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un segt ar uzturēšanu saistītos 

izdevumus. 

8. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto nekustamo īpašumu vai kustamo mantu šajā lēmumā 

neparedzētiem mērķiem, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva 

nepieciešamība īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.  

9. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.  

 

Lēmums Nr.61. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un tā 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. 

No augstāk minētās likuma normas izriet, ka pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes 

fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā pieņemšanas, pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās: 

1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

2. ir pagājis valstij un pašvaldībai noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību  

izvērtēšanai; 

3. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves 

zemju saraksts; 

4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai 

piederību valstij vai pašvaldībai. 

Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītajiem un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes gabaliem iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies un 

izpildījušies. 

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

17.panta sesto  daļu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, 

bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā 
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arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, kā arī 2020.gada 12.februāra Attīstības 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

 

1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētā 0,12 ha platībā ar kadastra 

Nr.6615 010 0075 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 010 0174 par Salacgrīvas 

novada pašvaldībai piekritīgu, uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo 

vērtību 2388,00 EUR un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda, 

kā arī piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6615 010 0075 nosaukumu “Murdu 

iela 1A”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.62. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..] 

 

Ņemot vērā Sociālā dienesta sniegto informāciju par esošos situāciju par  pašvaldības 

dzīvojamā fonda atbilstību Sociālā dienesta klientu vajadzībām, pamatojoties uz likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, saskaņā ar 

2020.gada 10.februāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim [..] ar kopējo platību 30,8 kv.m. 

 

Lēmums Nr.63.  

 

 

28. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 21.oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/668) 

par  dzīvojamās platības piešķiršanu. 

2020.gada 5.februārī Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests sniedzis atzinumu 

Nr. 1.14/67 un iesaka sniegt personai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot sociālo 

dzīvokli. 

Persona reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā kā persona, kas tiesīga saņemt pašvaldības 

palīdzību pirmā kārtā sociālā dzīvokļa izīrēšanai ar kārtas Nr. 3. 

Dzīvoklis [..] 30,8 m2 platībā ir brīvs, neizīrēts. 

Ar 2020.gada 19.februāra domes lēmumu Nr.63 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu 

dzīvoklim [..] dzīvoklim noteikts sociālā dzīvokļa statuss. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka [..] saskaņā 

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

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punkta 4.4. apakšpunkta  nosacījumiem, ir tiesīga īrēt 

sociālo dzīvokli.  

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 

“Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4. punkta 4.4. apakšpunktu, 2013.gada 
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25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres 

maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 10.februāra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas, 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 
1. Piešķirt īres tiesības [..] uz sociālo dzīvokli [..] 30,8 m2 platībā. 

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

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi un dzīvokļa lietošanas kārtības ievērošanu uzdot Sociālajam 

dienestam, īres līgumu noslēgt pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, ko veic 

Sociālais dienests pēc dzīvokļa ierādīšanas personai. 

 

Lēmums Nr.64. Atzinums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par 2019.gada 22.augusta Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/20 pagarināšanu [..] 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 9.janvārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/26) 

par  2019.gada 22.augusta Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/20 pagarināšanu. 

2019.gada 22.augustā starp Salacgrīvas novada domi un [..] tika noslēgts Sociālā dzīvokļa 

īres līgums Nr. 8.2.6/20 par dzīvojamās telpas Nr. 2 un 3, un koplietošanas telpām īri [..] novadā ar 

līguma termiņu līdz 2020.gada 26.februārim. 

 [..] ar ģimeni ir deklarējies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī, maksājot pilnu īres 

maksu un maksu par apkuri. 

2020.gada 28.janvārī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/49 par to, ka [..] ģimenei 

nepieciešams pagarināt īres līgumu, nosakot pilnu īres maksu. 

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 2020.gada 10.februāra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas atzinumu, 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Pagarināt ar [..] sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 8.2.6/20 [..] (28,5 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 īres maksai tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā 

rēķina. 
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4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.65. Atzinums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par 2014.gada 1.janvāra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/10 [..] atjaunošanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 8.janvārī saņemts [..] iesniegums, kas reģistrēts 

Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā ar Nr.18.1.2/3 par [..] īres līguma 

pagarināšanu. 

Ar 2011.gada 20.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 378 [..] piešķirtas īres tiesības 

uz dzīvokli [..]. 

 Iepriekš noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/10 termiņš bija  līdz 2019. gada 31. decembrim.  

Īres līgums noslēgts ar [..],  balstoties uz ar  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu 

„īrnieka nāves [..] gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes 

locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

Persona turpina dzīvot dzīvoklī, jo nav citas dzīves vietas un saskaņā ar Finanšu nodaļas 

sniegto informāciju, personai nav īres parādu. 

2020.gada 24.janvārī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/38 un iesaka pagarināt 

īres līgumu. 

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”,  

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

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2020.gada 10.februāra 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Atjaunot 2014.gada 1.janvārī noslēgto dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/10 uz dzīvokli [..] ar 

[..] (platība 40,0 kv.m). 

2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī euro 0,14. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 12 gadi. 

 

Lēmums Nr.66. Atzinums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Transporta ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(debatēs piedalās J.Cīrulis, K.Močāns, L.Jokste) 

 

Ņemot vērā  2020.gada 16.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto nekustamā īpašuma 

[..] īpašnieku [..] iesniegumu (reģ. ar Nr. 3.16.1/46) ar prasību noteikt ceļa servitūtu par labu 

īpašumam [..], kadastra Nr.[..] (īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.[..]), pa pašvaldības nekustamo īpašumu Transporta ielā 9, kadastra Nr. 6615 001 

0086 (pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.100000442506), lai  būtu brīva piekļuve nekustamam īpašumam [..]. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 12.februara Attīstības un 
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Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

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

  

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

Salacgrīvā, Transporta iela 9, kadastra Nr. 6615 001 0086, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 

0086 par labu īpašumam [..], kadastra Nr.[..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku tiesības 

uz braucamo ceļu un kājceļu 3m platumā un 50m garumā, nosakot ceļa kopējo platību 150 m2, 

saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā 

iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. nekustamā īpašuma [..] īpašnieki veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un 

sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta - uzmērīšanu un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā; 

2.2. nekustamā īpašuma [..] īpašniekiem ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un 

apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr67. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu Zītaru ielā, Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Juška) 
 

Pamatojoties uz situācijas izvērtēšanu satiksmes drošībai, nepieciešams uzstādīt ceļa zīmi 

neapstājoties tālāk braukt aizliegts Nr.207 “STOP” Zītaru ielā, Korģenes ciemā, Salacgrīvas 

novadā. Saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Uzstādīt priekšrocības ceļa zīmi Nr.207 “STOP” (neapstājoties tālāk braukt aizliegts) Zītaru 

ielā, Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

šī lēmuma 1. punktā norādītās ceļa zīmes uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.68. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par ceļa apzīmējumu Nr.902 un Nr.904 uzstādīšanu uz ceļa Nr.B11 Braslas - Fabrikas, 

Korģenes ciemā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Juška) 
 

Pamatojoties uz situācijas izvērtēšanu satiksmes drošībai par satiksmes organizāciju uz ceļa 

Nr.B11 Braslas – Fabrikas, Korģenes ciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ir 

nepieciešams uzstādīt ceļa apzīmējumus Nr.902 un Nr.904. Saskaņā ar 2020.gada 12.februāra 

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

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 



31 

 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt ceļa apzīmējumus Nr.902 un Nr.904 uz ceļa Nr. B11 Braslas - Fabrikas, Korģenes 

ciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

šī lēmuma 1. punktā noteikto ceļa apzīmējumu uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.69. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Vidzemes ielā 4a, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo I.Juška) 
 

Pamatojoties uz 2019.gada 7.novembra SIA “Larko” iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/727), 

satiksmes organizācijai pie iebrauktuves automazgātavas teritorijā Vidzemes ielā 4a, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 66150030073, nepieciešams uzstādīt aizlieguma zīmi Nr.326 

“Apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija” ar tekstu “Izņemot 

automazgātavas klientus, 30 min.”. Saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmi Nr. 326  “Apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr. 849 “Pārējā 

papildinformācija” ar tekstu “Izņemot automazgātavas klientus, 30 min.” Vidzemes ielā 4a, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 66150030073, atbilstoši pielikumam. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu, apmaksā iesnieguma 

iesniedzējs SIA “Larko”. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

šī lēmuma 1. punktā noteikto ceļa zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.70. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu gājēju celiņa pieslēguma vietā ar Krīperu ielu, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

(debatēs piedalās A.Jankovska, N.Tiesnesis, J.Cīrulis, D.Straubergs, J.Lipsbergs; izsakās I.Juša) 

K.Močāns ierosina vispirms uzstādīt ceļa zīmi Nr.302 “Braukt aizliegts” bez papildzīmes. Ja tiks 

konstatēts, ka šāds risinājums nenovērš esošo problēmu, var tikt lemts par papildzīmes uzstādīšanu. 

Deputāti atbalsta K.Močāna priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

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

par ceļa zīmes Nr.302 “Braukt aizliegts” uzstādīšanu bez papildzīmes. 

 

Par ceļa zīmes uzstādīšanu gājēju celiņa pieslēguma vietā ar Krīperu ielu, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 31.janvāra Salacgrīvas ostas pārvaldes aicinājumu par ceļa zīmju 

uzstādīšanu gājēju celiņa pieslēguma vietā ar Krīperu ielu, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, lai 
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ierobežotu transporta līdzekļu kustību minētajā Krīperu ielā, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā un 

netraucētu gājēju, jahtotāju, ūdens sportistu un tūristu pārvietošanos, kā arī nodrošinātu peldlīdzekļu 

piegādāšanu nolaišanai uz ūdens tam paredzētajā vietā pie upes, vai no upes izceltā peldlīdzekļa 

izvešanai, ir nepieciešams uzstādīt aizlieguma zīmi Nr.302 “Braukt aizliegts”. Saskaņā ar 
2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt aizlieguma zīmi Nr.302 “Braukt aizliegts” gājēju celiņa pieslēguma vietā ar 

Krīperu ielu, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

šī lēmuma 1. punktā minētās ceļa zīmes uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

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

 

 

36. § 

Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma 

vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

(ziņo I.Juška; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, K.Močāns, D.Melnalksnis;  

izsakās I.Juška) 

J.Lipsbergs jautā par plānotajiem darbiem Dārza ielā, Salacgrīvā. Iepriekš runāts, ka vietās, kur 

beidzas ūdenssaimniecības projektu īstenošana, uzklājams melnais segums vai tamlīdzīgi. Dārza 

ielā Salacgrīvā ir viena no pirmajām, kurā pabeigts projekts, bet seguma kvalitāte nav uzlabota, 

joprojām grants segums. Tāpat, Priežu ielā, Salacgrīvā pa vidu asfaltētiem posmiem ir grants bedre. 

I.Juška uzreiz nevar atbildēt, jāskatās sarakstā. 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības 

ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu līdz 

nākošajai Attīstības komitejas sēdei. 

D.Melnalksnis aicina ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistu nosūtīt deputātiem 

informāciju par kritērijiem, foto fiksācijas un visu pārējo. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosināju, priekšlikumu nav. 

 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu “Par 

Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa 

programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.72. Lēmuma projekts uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”NEWCASTLE FOODS” nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu                  

(ziņo I.Bendrāte) 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2020.gada 15.janvāra izziņu 

Nr.7-4-896000 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NEWCASTLE FOODS” (reģistrācijas 
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Nr. 44103018242, juridiskā adrese Kāpu iela 11, Valmiera LV – 4201) izslēgšanu no 

komercreģistra 20.09.2019. tika konstatēts, ka  sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„NEWCASTLE FOODS”, reģistrācijas Nr. 44103018242, 2019.gada 20.septembrī  tika izslēgta 

no komercreģistra. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 

pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu, kā arī ar to 

saistītās nokavējuma naudas dzēš nodokļu maksātājam, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, un iepriekš minētā likuma 25. 

panta trešo daļu, 2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Dzēst likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NEWCASTLE FOODS”, 

reģistrācijas Nr. 44103018242, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu [..],  

t.sk., pamatparādu [..] un nokavējuma naudu  [..], par  nekustamo īpašumu [..]  – zemi - 10.6 ha 

platībā ar kadastra Nr. [..].  
 

Lēmums Nr.73.  

 

38. § 

Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai  

Sporta ielas 8A katlu mājā 

 

Pamatojoties uz enerģētiķa Z.Tomsona sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2020.gada 

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

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 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. Noteikt apkures maksu 2019./2020.gada apkures sezonā Sporta ielas 8A, Salacgrīvā 

katlumājai 102,26 EUR/MWh. 

2. Noteikt apkures maksu Salacgrīvas vidusskolas dienesta dzīvoklim 20,46 EUR mēnesī (dalot 

apkures maksu vienādās daļās uz deviņiem mēnešiem). 

3. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.74. Aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39. § 

Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem 

(ziņo K.Kauliņa) 
 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas 

Kauliņas ierosinājumu, noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību 

sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 (protokols 

Nr.4; 30.§) nosacījumiem, saskaņā ar 2020.gada 10.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 
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Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada suvenīru tirgošanas cenas: 

1.1. Magnētam ar Salacgrīvas novada logo – EUR 1,40 

1.2. Salacgrīvas novada karogam – EUR 120,66 

1.3. Mazajiem vimpeļiem ar novada ģerboni – EUR 3,02 

1.4. Mazajiem karodziņiem ar novada ģerboni – EUR 0,62 

1.5. Magnētiem ar senajām fotogrāfijām – EUR 0,83 

1.6. Pastkartēm Salacgrīvas novads– EUR 0,29 

1.7. Magnētam-rotaļlietai “Nēģis” (ādas) – EUR 18,72 

1.8. Bērnu T-kreklam ar apdruku – EUR 4,71 

1.9. Plānais T-kreklam ar apdruku – EUR 6,49 

1.10. T-kreklam ar apdruku “Salacgrīva” – EUR 11,40 

1.11. Lietusmētelim bumbā ar apdruku – EUR 2,19 

1.12. Mazajam lietussargam ar apdruku – EUR 6,12 

1.13. T-kreklam ar vienkrāsas apdruku – EUR 3,43 

1.14. Grāmata “Ceļš sākās Salacgrīvā” – EUR 6,90 

1.15. Koka magnēts ar pogas logo – EUR 1,40 

1.16. Putnu piespraudītes – EUR 1,28 

1.17. Plakāts Jūra, Salaca – EUR 1,24 

1.18. Nēģis auduma (32 cm) – EUR 13,18 

1.19. Ūdenspudele ar apdruku – EUR 5,95 

1.20. Metāla krūze ar gravējumu -  EUR 5,99 

1.21. Lina maisiņam – EUR 4,22 

1.22. Pastkarte Salacgrīva – EUR 0,16 

 

2. Suvenīru tirgošanas cenas apliekamas ar PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Suvenīru tirgošanas cenas noapaļojamas līdz apaļām vai tirgošanai pievilcīgām cenām (beigās 0 

vai 5). 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 20. februāri. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.473 “Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”. 

 

Lēmums Nr.75. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 22 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

40. § 

Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada  

izglītības iestādēs 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

2020. gada 14. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.75 “Grozījumi ministru 

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ar kuriem tiek mainīta līdzšinējā 

pašvaldības izmaksu noteikšana vienam izglītojamam izglītības iestādēs. 

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

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (ar 

grozījumiem: 2020.gada 13. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.75 “Grozījumi ministru 

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”), Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

18.decembra Saistošajiem noteikumiem B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 
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budžetu”, Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.B-15 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada pamata un speciālā budžeta izpildi”, saskaņā ar 

2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, 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 2020.gada 1.janvāri, saskaņā ar pielikumu “Salacgrīvas novada domes 

Izglītības iestāžu izdevumi, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.” 

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

pašvaldību savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

41. § 

Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada 

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

 

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

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

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

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

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

saskaņā ar 2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

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

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, 

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

novada dome NOLEMJ:  

  

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

līdz četru gadu vecumam EUR 268.75 mēnesī un vidējās izmaksas vienam izglītojamam, 

kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei         EUR 174.90 mēnesī 

Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 

2. Informācijas nodaļai nodrošināt izmaksu publiskošanu pašvaldības mājas lapā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.77. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 24.janvāra Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores I. 

Skujas iesniegumu Nr.1-12/5 (reģ.Nr.3.18/27) un 2020. gada 10. februāra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 22. augusta lēmumu 

Nr.298 (protokols Nr. 9; 39.4.§) „Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu” apstiprinātajā nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Izglītības programmu īstenošanas vieta:”. 

2. Papildināt nolikumu ar punktiem 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.6. šādā redakcijā: 

“6.1. pirmsskolas izglītības programma (programmas kods: 01011111): Parka iela 12, 

Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035; 

6.2. pamatizglītības programma (programmas kods 21011111): Parka iela 12, Ainaži, 

Salacgrīvas novads, LV-4035 un Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-

4035; 

6.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(programmas kods 21015611): Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035 un 

Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035; 

6.4. speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

(programmas kods 21015811): Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035 un 

Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035; 

6.5. speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem (programmas kods 21015911): Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads, 

LV-4035 un Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035; 

6.6. speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

(programmas kods 21015711): Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035 un 

Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV-4035.”. 

3.  Precizēt nolikuma 23. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“23. Skola nodrošina ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācību VSIA Bērnu 

psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”, Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā, 

LV-4035.”. 

 

Lēmums Nr.78. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

43. § 

Par “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

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

saskaņā ar 2020.gada 10.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 

12.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt “VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.79. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 
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44. § 

Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns. 

 

 

Pamatojoties uz nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma 

objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.492, 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktiem un 5.1. punktu, un saskaņā 

ar 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste 

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

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

1. Apstiprināt komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” (turpmāk – 

Projekts) nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Projekta vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.  

2.2.Komisijas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte; 

2.2.5.Salacgrīvas novada domes ekonomiste Ināra Lazdiņa.  

2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna 

Lilenblate. 

3. Noteikt atbildīgo par Projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

uzņēmējdarbības konsultanti Elīnu Lilenblati. 

4. Noteikt atbildīgo par finanšu atskaitēm un finansējuma izlietošanu – Salacgrīvas novada domes 

finanšu nodaļas vadītājas vietnieci Gunu Jirgensoni. 

5. Finansējumu projektam “Radīts Salacgrīvas novadā” paredzēt no Salacgrīvas novada  

privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.230 “Par 

komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.80. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par 2020.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos K.Močānu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu vada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos E.Keisele. 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 
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Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, 

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

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

 

1. Apstiprināt 2020.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.  

2.2.Komisijas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos 

        Kristaps Močāns; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāte Aija Kirhenšteine. 

       2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore 

 Solvita Kukanovska. 

 

Lēmums Nr.81. Pielikums uz 11 lp. pievienots protokolam. 

 

 

46. § 

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

(ziņo D.Straubergs) 
 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

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

populācijas pavairošanai Salacā”. 

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

3. Zivju fonda finansējums EUR 1881,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 13,76 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 300,00 

(trīs simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.82. 

 

 

47. § 

Par projekta „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

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

pavairošana Salacas upē”. 

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

3. Zivju fonda finansējums EUR 3160,00. 

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

(četri simti septiņdesmit eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.83. 

 

 

48. § 

Par projekta „Vimbu pavairošana Salacas upē” iesniegšanu 

 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Vimbu pavairošana 

Salacas upē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 1350,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 1080,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 270,00 (divi 

simti septiņdesmit eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.84. 

 

 

49. § 

Par projekta „Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” iesniegšanu 

 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

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

ielaišana Salacas upes baseinā”. 
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2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 12 000,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 10 000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 16,67 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2000,00 

(divi tūkstoši eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.85. 

 

 

 

50. § 

Par projekta „Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls” 

Salacgrīvā” iesniegšanu 

 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības un  Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

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

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

izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”, iesniedzot projektu „Iekļaujoši 

izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 9793,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 7193,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 26,55 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 2600,00 

(divi tūkstoši seši simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.86.  

 

 

51. § 

Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Korģē” iesniegšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, D.Melnalksnis) 

S.Kukanovska lūdz labot drukas kļūdu, jo projekta pieteikumu plānots iesniegt par kopējām 

izmaksām EUR 15960,00 apmērā (līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums sastādītu 6,02% no 

kopējām projekta izmaksām). 

 

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

2.punktu un 4.punktu izsakot šādi: “2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 

15 960,00.”; “4. Pašvaldības līdzfinansējums 6,02 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 

960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi).”. 

 

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

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

2020.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

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

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana 

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

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, iesniedzot projektu „Dabisko dzīvotņu 

kvalitātes uzlabošana Korģē”. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 15 960,00. 

3. Zivju fonda finansējums EUR 15000,00. 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 6,02 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 960,00 

(deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi). 

Lēmums Nr.87. 

 

 

52. § 

Par biedrības „Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta „Ainažu BUB depo” 

līdzfinansēšanu 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos K.Močāns. 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības 3.1. „Zivsaimniecības teritoriju un kultūras 

mantojuma infrastruktūras attīstībai” nosacījumiem, projektam „Ainažu BUB depo” nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 4850 EUR (četri 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 48500 EUR 

(četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro).  

Izskatījusi biedrības „Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” (reģ. Nr. 40008132166) 

valdes priekšsēdētaja Zigmāra Danča 2020.gada 4.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/100), 

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

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

ar 2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti 

(Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

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

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

 

Projekta „Ainažu BUB depo” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta kopējām izmaksām, t.i. 4850 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro). 

 

Lēmums Nr.88. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

53. § 

Par biedrības „Kuivižu jahtklubs” projekta „Latviskais jūras mantojums zem baltajām 

burām” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošana” vietējās rīcības grupas „Jūrkante” rīcības 3.1. „Zivsaimniecības teritoriju un kultūras 

mantojuma infrastruktūras attīstībai” nosacījumiem, projektam „Latviskais jūras mantojums zem 

baltajām burām” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 
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izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 50000 EUR 

(piecdesmit tūkstoši eiro).  

Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr. 40008141065) valdes locekļa Kristapa 

Močāna 2020.gada 4.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/96), pamatojoties uz nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2020.gada 12.februāra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristīne Mauliņa, 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: 

 

Projekta „Latviskais jūras mantojums zem baltajām burām” realizācijas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.89. Iesniegums uz 18 lp. pievienots protokolam. 

 

 

54.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

54.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Kristapam Močānam 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Kristapa Močāna 

2020.gada 3.februāra iesniegumu un saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.189 apstiprinātā 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.4. punktu, kā arī ņemot 

vērā Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma 

„Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji” nosacījumiem veikto 

amatpersonas darba izpildes izvērtējumu,  atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kristapam Močānam: 

1.1. ikgadējo atvaļinājumu no 2020.gada 16.marta līdz 26.martam – vienu kalendāro nedēļu, 

četras kalendārās dienas; 

1.2. papildatvaļinājumu 2020.gada 27.martā un 30.martā – divas papildatvaļinājuma dienas par 

darba stāžu pašvaldībā, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.90. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54.2. § 

Par saskaņojumu Alojas novada domes darījumiem ar īpašumiem “Straumes”, Staiceles 

pagastā, Alojas novadā, “Jumīši”, Alojas pagastā, Alojas novadā un “Rožkalni”,  

Braslavas pagastā, Alojas novadā 

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

J.Cīrulis lūdz sēdes protokolā atspoguļot viņa viedokli, ka likumā noteiktais par saskaņošanu ar 

citām pašvaldībām “ir galīgs sviests”. 
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Salacgrīvas novada domē 2020. gada 11. februārī saņemta vēstule no Alojas novada domes 

(reģ. Nr. 3.12/169) ar lūgumu sniegt saskaņojumu Alojas novada domes darījumiem – nekustamo 

īpašumu “Straumes”, Staiceles pagastā, Alojas novadā, “Jumīši”, Alojas pagastā, Alojas novadā un 

“Rožkalni”, Braslavas pagastā, Alojas novadā atsavināšanu, lai nodrošinātu Alojas Ausekļa 

vidusskolas remontdarbu izdevumu segšanu. Minēto nekustamo īpašumu vērtības pārsniedz 50 000 

euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants nosaka, ka līdz stājas spēkā likums par 

jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību 

administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā – VARAM) 2020. gada 

13. februārī ir sagatavojusi un izsūtījusi visām pašvaldībām vēstuli  Nr. 1-132/1374 par kārtību kā 

notiek pašvaldību īpašuma atsavināšana un saistību uzņemšanās (turpmāk tekstā – Vēstule). 

VARAM Vēstulē ir noteikts, ja tiek plānots atsavināt pašvaldībai piederošu ēku/tās daļu vai 

zemi, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības, tad pašvaldība VARAM iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai pievieno to 

pašvaldību domju lēmumu, kuras atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumprojekta pielikumā noteiktajam plānots apvienot kopā ar to pašvaldību, kas plānojusi veikt 

atsavināšanas darbības. 

Izvērtējot Alojas novada domes vēstulē sniegto argumentāciju nekustamo īpašumu 

atsavināšanai, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pantu, Alojas novada 

domes 10.02.2020. vēstuli par saskaņojuma sniegšanu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 13.02.2020. vēstuli  Nr. 1-132/1374 par kārtību kā notiek pašvaldību īpašuma 

atsavināšana un saistību uzņemšanās, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

dome NOLEMJ:  

 

Saskaņot Alojas novada domes darījumus – nekustamo īpašumu: “Straumes”, Staiceles 

pagastā, Alojas novadā, “Jumīši”, Alojas pagastā, Alojas novadā un “Rožkalni”, Braslavas pagastā, 

Alojas novadā atsavināšanu. 

 

Lēmums Nr.91. Alojas novada domes 2020.gada 11.februāra vēstule Nr.3-6-4/20/147 uz 75 lp. un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 13.februāra vēstule Nr.1-132/1374 

uz 2 lp. pievienotas protokolam. 

 

 

54.3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta iela 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.novembra lēmumu Nr.471 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Transporta ielā 11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nosacītās cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 14; 11.§), 2020.gada 28.janvāra Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.7, ņemot vērā to, 

ka nekustamā īpašuma nosolītājs TOLMETS VIDZEME SIA ir samaksājis izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma cenu EUR 6180,00 (seši tūkstoši viens simts astoņdesmit euro),  atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 
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Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Transporta iela 

11, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6615 009 0015, pārdošanu par 

izsolē nosolīto cenu EUR 6180,00 (seši tūkstoši viens simts astoņdesmit euro), un noslēgt 

pirkuma līgumu ar  TOLMETS VIDZEME SIA, Reģ. Nr.44103059611. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.92. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 28.janvāra izsoles protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

54.4. § 

Par Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstuli Nr.04-02/513 "Par tranzīta ielas 

atjaunošanas līdzfinansēšanu" 

(ziņo D.Straubergs; izsakās I.Bendrāte) 

 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj piešķirt finansējumu 

EUR 105 225,20 Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā 

(neskaitot tiltu pār Salacu) pārbūves projekta neattiecināmo izmaksu, kuras nav pieskaitāmas 

līdzfinansējuma izmaksām, segšanai saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstuli 

Nr.04-02/513 "Par tranzīta ielas atjaunošanas līdzfinansēšanu".   

 

Lēmums Nr.93. Satiksmes ministrijas 2020.gada 17.februāra vēstule Nr.04-02/513 "Par tranzīta 

ielas atjaunošanas līdzfinansēšanu" uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

54.5. § 

Par administratīvi teritoriālo reformu 

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

J.Cīrulis; izsakās I.Tiesnese) 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina 

normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, ievērojot attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija ar 2020.gada 

11.februāra lēmumu noraidīja Salacgrīvas novada domes iesniegto priekšlikumu par Salacgrīvas 

novada saglabāšanu kā patstāvīgu novadu, vienlaikus iniciējot apspriešanai jautājumu par iespējamu 

Piejūras novada izveidošanu, kas provizoriski varētu sastāvēt no Saulkrastiem, Skultes, Liepupes un 

Salacgrīvas. 

Salacgrīvas novada domei ir svarīgs Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedoklis par 

Salacgrīvas novada iekļaušanos citā novadā. Lai noskaidrotu Salacgrīvas novada iedzīvotāju 

viedokli administratīvi teritoriālās reformas jautājumos, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  
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1. Rīkot Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu administratīvi teritoriālās 

reformas jautājumos, piedāvājot iedzīvotājiem paust viedokli par iespējamiem 3 variantiem: 

1.1. 1.variants: Saulkrastu novads – Skultes pagasts – Salacgrīvas novads (izveidojot 

vienotu administratīvo teritoriju); 

1.2. 2.variants: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātais 

variants, Salacgrīvas novadam iekļaujoties Limbažu novadā; 

1.3. 3.variants: cits variants. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi, piedāvājot 

Salacgrīvas novada iedzīvotājiem līdz 2020. gada 24. februāra plkst. 14:00 izteikt viedokli 

par šī lēmuma 1.punktā piedāvātajiem variantiem administratīvi teritoriālās reformas 

jautājumos.  

 

Lēmums Nr.94.  

 

55. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-2 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka sagatavotais lēmuma projekts papildināms ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu 

par EUR 105 225,20 Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā 

(neskaitot tiltu pār Salacu) pārbūves projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 

 

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

palielinot pamatbudžeta izdevumus par EUR 105 225,20 Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā (neskaitot tiltu pār Salacu) pārbūves projekta neattiecināmo 

izmaksu, kuras nav pieskaitāmas līdzfinansējuma izmaksām, segšanai. 

 

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 

2020.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-3 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.B-2 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-3 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

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

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

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.95. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (20.02.2020.) 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (20.02.2020.) 


