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       LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

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

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr. 4 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2020.gada 18.martā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, Timotiņi un Dambji 1,  

Salacgrīvas pagasta teritorijā  

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

3. Par apbūvēta zemes gabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3B, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

6. Par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma 8-2.1/130 pagarināšanu  

7. Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/31 pagarināšanu  

8. Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu  

9. Par 2015.gada 30.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/26 pagarināšanu  

10. Par 2015.gada 23.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/70, 2015.gada 25.maijā 

noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/36 un 2017.gada 24.februārī  noslēgtā zemes nomas 

līguma Nr.8-2.1/19 pagarināšanu 

11. Par grozījumiem 2017.gada 27.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/79 īpašumā 

“Krišupe”, Salacgrīvas pagastā 

12. Par zemes  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā  

13. Par nekustamā īpašuma- zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nomu 

14. Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/2 pagarināšanu [..] 

15. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Migas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

16. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Ošu ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums 

18. Par projekta “Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā” realizāciju 

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par kredīta ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta 

“Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

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

termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

21. Par Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu 

vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas lašu kauss 2020” nolikuma apstiprināšanu 

22. Par pasākuma “Aidā Salacā” nolikuma apstiprināšanu 

23. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” apstiprināšanu 

24. Par Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikuma apstiprināšanu 

25. Par 9. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2020” konkursa  nolikuma apstiprināšanu 

26. Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

27. Par dalības pārtraukšanu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   

28. Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam 

apstiprināšanu 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumos 

30. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

31. Par grozījumu  pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtības apstiprināšanu 

32. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu 

33. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

realizējamo suvenīru cenu un sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” 

35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām  

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm  

36. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas nama amatierteātra 

“Vāgūzis” braucienam uz Lielbritāniju no 2020.gada 14. līdz 22.oktobrim, lai uzstātos 

Lielbritānijas latviešu diasporā 

37. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” teritorijas piešķiršanu, nepiemērojot nomas 

maksu SIA “Inspired” rīkotā pasākuma  “Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu "ZZ 

Čempionāts 2020" fināls” no 2020.gada 21.maija līdz 23.maijam organizēšanai 

38. Par saskaņojumu Limbažu novada domei nekustamā īpašuma atsavināšanai 

 

39. Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītājas atbrīvošanu no amata  

 

40. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “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, Normunds Tiesnesis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons 
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes 

vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja, Ieva Zilvere – 

Salacgrīvas novada muzeja direktore 

 

Nepiedalās- deputāti  Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Kristaps Močāns 

(atvaļinājumā), Jānis Lipsbergs (personiski iemesli) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.39.2. 

“Par kustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER pārdošanu”.  

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 šādu jautājumu: “39.2. Par kustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER 

pārdošanu”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

 

1. Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, Timotiņi un Dambji 1,  

Salacgrīvas pagasta teritorijā  

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

3. Par apbūvēta zemes gabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par nosacīto cenu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3B, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

6. Par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma 8-2.1/130 pagarināšanu  

7. Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/31 pagarināšanu  

8. Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu  

9. Par 2015.gada 30.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/26 pagarināšanu  

10. Par 2015.gada 23.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/70, 2015.gada 25.maijā 

noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/36 un 2017.gada 24.februārī  noslēgtā zemes nomas 

līguma Nr.8-2.1/19 pagarināšanu 

11. Par grozījumiem 2017.gada 27.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/79 īpašumā 

“Krišupe”, Salacgrīvas pagastā 

12. Par zemes  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā  

13. Par nekustamā īpašuma- zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nomu 

14. Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/2 pagarināšanu [..] 

15. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Migas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

16. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Ošu ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums 

18. Par projekta “Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā” realizāciju 
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19. Par kredīta ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta 

“Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

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

termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

21. Par Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu 

vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas lašu kauss 2020” nolikuma apstiprināšanu 

22. Par pasākuma “Aidā Salacā” nolikuma apstiprināšanu 

23. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” apstiprināšanu 

24. Par Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikuma apstiprināšanu 

25. Par 9. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2020” konkursa  nolikuma apstiprināšanu 

26. Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

27. Par dalības pārtraukšanu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   

28. Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam 

apstiprināšanu 

29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumos 

30. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

31. Par grozījumu  pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtības apstiprināšanu 

32. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu 

33. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

realizējamo suvenīru cenu un sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” 

35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām  

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm  

36. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas nama amatierteātra 

“Vāgūzis” braucienam uz Lielbritāniju no 2020.gada 14. līdz 22.oktobrim, lai uzstātos 

Lielbritānijas latviešu diasporā 

37. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” teritorijas piešķiršanu, nepiemērojot nomas 

maksu SIA “Inspired” rīkotā pasākuma  “Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu "ZZ 

Čempionāts 2020" fināls” no 2020.gada 21.maija līdz 23.maijam organizēšanai 

38. Par saskaņojumu Limbažu novada domei nekustamā īpašuma atsavināšanai 

 

39. Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1.Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītājas atbrīvošanu no amata  

39.2.Par kustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER pārdošanu  

 

40. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

 

1.§ 

Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem  Stienūži, Pīpenes, Timotiņi un Dambji 1,  

Salacgrīvas pagasta teritorijā 

D.Straubergs informē, ka Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa ierosina atlikt 

jautājumu, jo sakarā ar situāciju valstī šobrīd nav zināms, kad būs iespējams rīkot medību tiesību 

izsoli. D.Straubergs aicina atbalstīt priekšlikumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 
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Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes 

gabaliem  Stienūži, Pīpenes, Timotiņi un Dambji 1,  Salacgrīvas pagasta teritorijā. 

  

Lēmums Nr.96. Lēmuma projekts uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

2. § 

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

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 27.janvārī saņemts biedrības „MK BIEDRI” valdes 

locekļu Ginta Šilberga, Toma Bērziņa un Sandra Eizenberga iesniegums (reģistrēts ar reģ. 

Nr.3.16.2/65) ar lūgumu nodot medību tiesības pašvaldības zemes gabalos Salacgrīvas pagastā ar 

zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6672 004 0003, 6672 004 0307, 6672 007 0136, 6672 007 

0362, 6672 007 0405, 6672 007 0428, 6672 007 0464, 6672 007 0487 un 6672 007 0522. 

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 11.marta Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Slēgt medību tiesību līgumu ar biedrību „MK BIEDRI”, reģ. Nr. 40008291809, par medību 

tiesību nodošanu zemes gabalos Salacgrīvas pagastā (pielikums): 

1.1. “Priežkalni 3”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0307 – 8,22 ha platībā; 

1.2. “Randavas”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0405 - 2,44 ha platībā; 

1.3. “Mazuļi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0487 – 0,278 ha platībā; 

1.4. “Madeiras”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0136 -1,04 ha platībā, zemes vienības 

kadastra apz.  6672 007 0464 – 1,47 ha platībā;  

1.5. Ābeļu iela 8A, zemes vienības kadastra apz. 6672 007  0428 - 0,48 ha platībā; 

1.6. “Migas” (bijušais nosaukums “Līcīši”), zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0362 – 2,45 

ha platībā;  

1.7. “Lakači”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0522 – 4,38 ha platībā. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību ar kopējo platību 24,058 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). 

3. Papildus noteiktai medību tiesību maksai, biedrībai “MK BIEDRI” jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis likumā noteiktajā kārtībā. 

4. 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. 

5. Noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi. 
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Lēmums Nr.97. Pielikums uz 2 lp., iesniegums uz 7 lp. un zemes gabalu pieprasījumu un 

pretendentu izvērtējums uz 1 lp pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par apbūvēta zemes gabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra lēmumu Nr.15 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 17A, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis īpašuma nosacīto 

cenu EUR 2360,00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro), saskaņā ar 2020.gada 11.marta 

Attīstības un  Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā apbūvēta zemes gabala Dārza ielā 

17A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6672 007 0224, 

zemes vienības kadastra apz.6672 007 0224,  0,1492 ha platībā pārdošanu par nosacīto cenu 

EUR 2360,00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro) [..], personas kods [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.98. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3B, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2018.gada 22.oktobra 

atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2018.gada 22.oktobrī ar reģ. Nr. 7-14.2/154) par pašvaldībai 

piederoša zemes starpgabala Ainažos, Baznīcas ielā 3B, kadastra Nr.6605 003 0073, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 003 0069 (2367 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 

Ainažos, Baznīcas ielā 3B nodošanu atsavināšanai. 

Zemes starpgabals Ainažos, Baznīcas ielā 3B, kadastra Nr. 6605 003 0073, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 003 0069 (2367 kv.m platībā) pieguļ [..] īpašumā esošam nekustamam 

īpašumam Ainažos, [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz. [..], uz kura īpašuma tiesības 

nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..]. 

Zemes starpgabala Ainažos, Baznīcas ielā 3B, kadastra Nr. 6605 003 0073, zemes vienības 

kadastra apz. 6605 003 0069 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Ainažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000596775. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa 

zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 
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2020.gada 21.februāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2 un saskaņā ar 

2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Ainažos, Baznīcas ielā 3B, 

kadastra Nr. 6605 003 0073, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0069 (2367 kv.m 

platībā). 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu euro 2520,00 

(divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro). 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.99. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 21.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 14.februāra 

atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2020.gada 14.februārī ar reģ. Nr. 18.1.2/23) par pašvaldībai 

piederoša zemes starpgabala Selgas ielā 5A, kadastra Nr. 6615 007 0098, zemes vienības kadastra 

apz. 6615 007 0098 (210 kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas 

tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas 

Salacgrīvā, Selgas ielā 5A, nodošanu atsavināšanai. 

Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Selgas ielā 5A, kadastra Nr. 6615 007 0098, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 007 0098, (210 kv.m platībā) piegul [..] īpašumā esošs zemes gabals Salacgrīvā, 

[..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], uz kura īpašuma tiesības nostiprināts 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..]. 

Zemes starpgabala Salacgrīvā, Selgas ielā 5A, kadastra Nr. 6615 007 0098, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 007 0098 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000597411. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa 

zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 

2020.gada 21.februāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.2 un saskaņā ar 

2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Selgas ielā 5A, kadastra Nr. 

6615 007 0098, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0098 (210 kv.m platībā). 
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2. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1 120,00 euro 

(viens tūkstotis viens simts divdesmit euro). 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.100. Pielikums uz 5 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 21.februāra sēdes protokola Nr.2 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

6. § 

Par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma 8-2.1/130 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 25.februāra 

iesniegums, reģistrēts ar Nr.3.16.2/158 par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma 8-2.1/130 

pagarināšanu daļai zemes gabala Liellapes, Liepupes pagastā sakņu dārza izmantošanai. 

2013.gada 4.novembrī noslēgtā  zemes nomas līguma 8-2.1/130 termiņš ir līdz 2020.gada 

31.martam. Persona turpina lietot zemes gabalu. 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt uz 12 (divpadsmit) gadiem ar [..], personas kods [..], 2013.gada 4.novembrī 

noslēgto zemes nomas līgumu 8-2.1/130, daļai zemes gabala Liellapes, Liepupes pagastā 

1219 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu shēmu (teritorija 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.101. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

7. § 

Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/31 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 10.janvārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/32) 

par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/31 pagarināšanu. 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. 

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 
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noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu, 

kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi, un iznomātājam ir 

tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību. Iepriekš 

minēto noteikumu 53.punkts nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt 

lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot 

nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 2018.gada 

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

tiesības noteikumi” 56.punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, 

piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību, t.i., ka, pagarinot 

nomas līguma termiņu, iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 14. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/20) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes galiem: 

ZV kadastra apz. 6672 007 0256 (1100 kv.m platībā) –  7,81 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0355 (2400 kv.m platībā) – 17,04 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0318 (3000 kv.m platībā) -  21,98 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0335 (3690 kv.m platībā) – 26,21 euro; 

ZV kadastra apz. 6660 002 0042 (95 000 kv.m  platībā) un ZV kadastra apz. 6660 002 0044 (70 000 

kv.m platībā), kopā 16,5 ha – 885,18 euro. 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 30.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/31 ar [..], par zemāk 

norādītajiem zemes gabaliem, nosakot nomas maksas gadā: 

ZV kadastra apz. 6672 007 0256 (1100 kv.m platībā) – 7,81 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0355 (2400 kv.m platībā) – 17,04 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0318 (3000 kv.m platībā) -  21,98 euro; 

ZV kadastra apz. 6672 007 0335 (3690 kv.m platībā) – 26,21 euro; 

ZV kadastra apz. 6660 002 0042 (95 000 kv.m  platībā) un ZV kadastra apz. 6660 002 0044 

(70 000 kv.m platībā), kopā 16,5 ha – 885,18 euro; 

 

1.1. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.2. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 25 gadi; 

1.3. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.102. Izziņas par tirgus maksas noteikšanu uz 11 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3


10 

 

8. § 

Par 2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.februārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 8.1.2/17) par 

2015.gada 30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/33 pagarināšanu. 

Ar 2015.gada 30.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/33, [..] iznomāts pašvaldība 

piekritīgs zemes gabals Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0180 14,6428 ha platībā 

(iznomātā platība nomas līgumā precizējama un tā ir 14,5918ha). 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. 

Noslēgtais zemes nomas līgums ir spēka līdz 2020.gada 31.martam.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 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 14. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/20) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Salacgrīvā ar zemes 

vienības kadastra apz. 6615 006 0180 14,5918 ha platībā un tā noteikta 1 026,53 euro. 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 30.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/33 (ar vienošanos, kas 

noslēgta 2018.gada 1.augustā Nr. 8.2.1/45) ar [..], nosakot: 

1.1. iznomāto zemes platību, saskaņā ar VZD kadastra informācijas sistēmā noteikto, 

zemes vienībai ar kadastra apz. 6615 006 0180 -  14, 5918 ha; 

1.2. nomas maksu gadā zemes vienībai ar kadastra apz. 6615 006 0180 -  14 5918ha -  

1 026,53 euro (viens tūkstotis divdesmit seši euro un 53 centi); 

1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma    un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.4. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 25 gadi; 

1.5. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 30,00 euro (trīsdesmit euro). 
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Lēmums Nr.103. Izziņa par tirgus maksas noteikšanu uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienots 

protokolam. 

 

 

9. § 

Par 2015.gada 30.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/26 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 7.janvārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 8.1.2/2) par 

2015.gada 30.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/26 pagarināšanu. 

Ar 2015.gada 30.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/26, [..] iznomāts pašvaldības 

zemes gabals “Pīpenes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0326 6,05 ha platībā. 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. 

Noslēgtais zemes nomas līgums ir spēka līdz 2020.gada 31.martam. 

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 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 14. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/20) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Salacgrīvas pagastā 

“Pīpenes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0326 6,05 ha platībā un tā noteikta 418,54 euro. 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 30.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/26  ar [..], nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes gabalam “Pīpenes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 

007 0326 6,05 ha platībā -  418,54 euro (četri simti astoņpadsmit euro un 54 centi); 

1.2. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma    un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.3. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 25 gadi; 

1.4. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 30,00 euro (trīsdesmit euro). 
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Lēmums Nr.104. Izziņa par tirgus maksas noteikšanu uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par 2015.gada 23.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/70, 2015.gada 25.maijā 

noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/36 un 2017.gada 24.februārī  noslēgtā zemes nomas 

līguma Nr.8-2.1/19 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 15.janvārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 18.1.2/6) 

par 2015.gada 23.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/70, 2015.gada 25.maijā noslēgtā 

zemes nomas līguma Nr.8-2.1/36 un 2017.gada 24.februārī  noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-

2.1/19 pagarināšanu. 

Iznomātās zemes vienības: 

zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0082 – 1,45 ha platībā; 

zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0152 – 1,4 ha platībā; 

zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0172 -1,03 ha platībā; 

zemes vienības kadastra apz. 6672 001 0076 - 2,9 ha platībā, tiek izmantotas lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai. 

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 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 14. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/20) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes galiem: 

zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0082 – 1,45 ha platībā un zemes vienības kadastra apz. 6615 

002 0152 – 1,4 ha platībā ar kopējo platību 2,85 ha - noteikta eur 191,73; 

zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0172 -1,03 ha platībā – noteikta eur 48,10; 

zemes vienības kadastra apz. 6672 001 0076 - 2,9 ha platībā – noteikta eur 224,58. 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Agra Jankovska balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], noslēgtos zemes nomas līgumus: 

1.1. 2015.gada 23.novembrī noslēgto līgumu Nr.8-2.1/70 par zemes vienību ar kadastra 

apz. 6615 002 0082 – 1,45 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apz. 6615 002 0152 – 

1,4 ha platībā ar kopējo platību 2,85 ha, nosakot nomas maksu gadā  eur 191,73 (viens 

simts deviņdesmit viens euro 73 centi); 

1.2. 2015.gada 25.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/36 (ar vienošanos, kas 

noslēgta 2016.gada 8.februārī Nr. 8-2.1/14) par zemes vienības ar kadastra apz.6615 010 0172  

1,03 ha platībā, nosakot nomas maksu gadā eur  48,10 (četrdesmit astoņi euro un 10 

centi); 

1.3. 2017.gada 24.februārī  noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/19 zemes vienības ar 

kadastra apz.6672 001 0076  2,9 ha platībā, nosakot nomas maksu gadā eur  224,58 (divi 

simti divdesmit četri euro un 58 centi); 

1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.5. noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņus – 25 gadi; 

1.6. katrā zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam 

pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.105. Izziņas par tirgus maksas noteikšanu uz 6 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

11. § 

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/79 

īpašumā “Krišupe”, Salacgrīvas pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 11.februārī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/112) 

par 2017.gada 27.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/79 pagarināšanu uz 20 gadiem 

un atļaut iznomātā zemes gabalā ar zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0133 veikt teritorijas 

labiekārtošanu ar labiekārtojuma elementu izvietošanu. 

Noslēgtais zemes nomas līgums ir spēka līdz 2024.gada 30.septembrim. 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 

tirgus nomas maksai un nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu. 

2020.gada 25. februārī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/28) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Salacgrīvā ar zemes 

vienības kadastra apz. 6615 010 0133  3600 kv.m  platībā un tā noteikta 180,00 euro. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56 un 137.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2017.gada 27.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/79 ar [..], nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes vienībai ar kadastra apz. 6615 010 0133 -  3600 kv.m 

platībā -  180,00 euro (viens simts astoņdesmit euro); 

1.2. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma    un 

pievienotās vērtības nodokli; 

1.3. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 20 gadi; 

1.4. noteikt, ka zemes gabals tiek iznomāts teritorijas labiekārtošanai un zemes gabalā 

atļauta labiekārtojuma elementu izvietošana. 

1.5. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 50,00 euro (piecdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.106. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par zemes  iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2020.gada 

25.februārī ar reģ. Nr.3.16.2/155) par pašvaldībai piederošā zemes gabalā Rīgas ielā 7, Tūjā ar 

zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (117 kv.m platībā) iznomāšanu sakņu dārza 

izmantošanai. 

Zemes gabals Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396, (4,8714 ha 

platībā) reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000496927. 

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

novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 

29.2.apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu un saskaņā ar 2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..]  par zemes gabala daļas iznomāšanu Tūjā, Rīgas ielā 7, 

zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (117 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā 

iezīmēto teritoriju. 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu 

dārzi). 

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

kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra 
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saistošajos noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas 

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

iznomāti ar izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma 

“Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam (sakņu dārzi). 

4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim. 
 

Lēmums Nr.107. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma- zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nomu 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība). 

 Lai pašvaldība varētu realizēt projektu “Autoceļu  mezgla vienkāršotā atjaunošana Tūjā, 

Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, kura ietvaros nepieciešams izbūvēt autobusu pieturvietu ar 

labiekārtojuma elementiem – bruģētu celiņu, kokaugu-ziemciešu dobes izveide, soliņu, atkritumu 

urnas un autobusu pieturvietas nojumes novietošana, nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu ar 

īpašuma Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā īpašnieku, uz kura zemes atrodas autobusa 

pieturvietas ar labiekārtojuma elementiem izbūvei nepieciešamā teritorija. 

Saskaņā ar ierakstu Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], zemes gabals ar 

zemes vienības kadastra apz. [..] Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā, pieder [..]. 

   Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 2013.gada 29.oktobra MK noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona 

nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7.punktu, pamatojoties uz 

2020.gada 11.marta Finanšu un Attīstības komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nomāt nekustamā īpašuma Liedaga iela 1, Tūjā,  Liepupes pagastā, kadastra Nr.[..], zemes 

vienības kadastra apz.[..], daļu – zemes gabalu 195 kv.m platībā, saskaņā ar zemes gabala 

robežu shēmu (pielikums).  

2. Noteikt nomātās zemes gabala daļas nomas maksu 6% apmērā no nomātās zemes gabala daļas 

kadastrālās vērtības gadā [..]. 

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. 

4. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 195 kv.m platībā izmantošanas veidu – autobusu 

pieturvietas izbūve ar labiekārtojuma elementiem – bruģētu celiņu, kokaugu-ziemciešu dobes 

izveide, soliņu, atkritumu urnas un autobusu pieturvietas nojumes novietošana. 

5. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka pašvaldība norobežo iznomāto teritoriju no 

īpašnieka zemes gabala daļas Liedaga ielā 1, Tūjā, Liepupes pagastā. 

6. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku [..], par nekustamā īpašuma – zemes gabala daļas Liedaga iela 1, Tūjā, Liepupes 

pagastā nomu 195 kv.m platībā, ņemot vērā šī lēmuma nosacījumus. 

 

Lēmums Nr.108. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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14. § 
Par 2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8.2.6/2 pagarināšanu [..] 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 14.februārī saņemts [..], personas kods [..], deklarētā 

adrese [..], iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/125) par  2019.gada 14.oktobra Sociālā dzīvokļa īres līguma 

Nr. 8.2.6/23 pagarināšanu. 

2019.gada 14.oktobrī starp Salacgrīvas novada domi un [..] tika noslēgts Sociālā dzīvokļa 

īres līgums Nr. 8.2.6/23 par dzīvojamās telpas [..] 14 kv.m platībā un koplietošanas telpām 11,76 

kv.m platībā īri [..] ar līguma termiņu līdz 2020.gada 15.aprīlim. 

 [..] ir deklarējusies un turpina dzīvot pašvaldības dzīvoklī, maksājot pilnu īres maksu un 

maksu par apkuri. 

2020.gada 25.februārī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/99 par to, ka [..] 

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 9.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas 

atzinumu, 2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 8.2.6/23 [..] (14,5 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. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.109. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 25.februāra atzinums 

Nr.1.17/99 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
 

 

15. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Migas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē 2019.gada 28.oktobrī saņemts [..], personas [..], iesniegums (reģ. 

Nr.18.1.2/78) par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piekritīgu īpašumu Migas, Salacgrīvas 

pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 007 0362, par labu [..] īpašumam [..], kadastra Nr.[..]. 

Ar 2020.gada 22.janvāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.36 “Par zemes gabalu 

piekritību Salacgrīvas novadā un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”, zemes gabals 

Migas, Salacgrīvas pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0362 (2,45 ha platībā) 

noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 
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[..] uz īpašumu [..] īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.[..]. 

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 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

Migas, Salacgrīvas pagastā,  kadastra Nr. 6672 007 0362, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 

0362, par labu [..] nekustamam īpašumam [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz. [..], 

piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3 m 

platumā un 90 m garumā, nosakot ceļa kopējo platību 270 kv.m, 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. Kalpojošā nekustamā īpašuma Migas, Salacgrīvas pagastā īpašnieks (Salacgrīvas novada 

pašvaldība) un Valdošā nekustamā īpašuma [..] īpašniece ([..]) piekrīt servitūta līguma 

reģistrācijai zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc nekustamā īpašuma Migas, 

Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0362, īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

2.2. nekustamā īpašuma [..] īpašniece [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un 

sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta  uzmērīšanu un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā pēc tam, kad īpašums Migas, Salacgrīvas pagastā ir  nostiprināts zemesgrāmatā; 

2.3. nekustamā īpašuma [..] īpašniekam 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 Nr.110. Pielikumi uz 3 lp un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Ošu ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 14.februārī saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/131), par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piekritīgu īpašumu Ošu iela 3, 

Korģenē, Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 005 0178, par labu [..] īpašumam [..], 

kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..]. 

Ar 2008.gada 17.septembra Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr.336 

“Par zemes gabalu Salacgrīvas lauku teritorijā noteikšanu par pašvaldībai piekrītošiem”, zemes 

gabals Ošu iela 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 005 0178 

(0,5 ha platībā) noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 

[..] uz nekustamo īpašumu [..] īpašumtiesības nostiprinātas Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

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 11.marta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Ošu iela 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 005 0178, zemes 

vienības kadastra apz. 6672 005 0178, par labu [..] nekustamam īpašumam [..],  kadastra 

Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku 

servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3 m platumā un 105m garumā, nosakot ceļa 

kopējo platību 315 kv.m, 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. Kalpojošā nekustamā īpašuma Ošu iela 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā  īpašnieks 

(Salacgrīvas novada pašvaldība) un Valdošā nekustamā īpašuma [..] īpašnieks ([..]) piekrīt 

servitūta līguma reģistrācijai zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc 

nekustamā īpašuma Ošu iela 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā,  kadastra Nr. 6672 005 0178, 

īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

2.2. nekustamā īpašuma [..] īpašnieks [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā 

un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta – ceļa servitūta uzmērīšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā pēc tam, kad nekustamais īpašums Ošu iela 3,  Korģenē, 

Salacgrīvas pagastā nostiprināts zemesgrāmatā; 

2.3. nekustamā īpašuma [..] īpašniekam 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 Nr.111. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, E.Keisele) 

 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punkts nosaka, ka: “11.Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts 

normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības 

termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar 

nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 

vērtības: 11.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 11.2.būves kadastrālās vērtības.” 

Iepriekš minētie saistoši noteikumi stājās spēkā 2020.gada 1.janvarī un tajos nav noteikts pārejas 

periods un noteikumi iepriekš minētās normas piemērošanai.  

Pamatojoties uz 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

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

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

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

  

1. Veikt izmaiņas saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo 

noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) 2020. taksācijas gadam aprēķinā nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem, kuri nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, šādā kārtībā: 

1.1. Lai piemērotu šajā lēmumā noteikto kārtību, nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru 

īpašumā ir ekspluatācijā nenodoti objekti, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (turpmāk tekstā arī – Nekustamā īpašuma nodokļa objekts), 

līdz 2020. gada 29. maijam Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz 
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rakstisks iesniegums ar apliecinājumu par iepriekš minētā Nekustamā īpašuma objekta nodošanu 

ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.novembrim (turpmāk tekstā – Iesniegums). 

1.2. Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka Iesniegumu: 

1.2.1. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai veicams Nekustamā īpašuma nodokļa 

objekta NĪN pārrēķins par 2020. taksācijas gadu ar 01.01.2020., piemērojot nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas 

novadā” otrās daļas nosacījumiem; 

1.2.2. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai NĪN summai, kura veidojas kā starpība starp 

atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” otrās 

daļas nosacījumiem aprēķināto gada NĪN summu un atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 

11.punktam aprēķinātajai gada NĪN summai (turpmāk - atlikusī NĪN aprēķina summa), nosaka 

samaksas termiņu 15.11.2020.  

1.3. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajos pirmajos trīs 

NĪN maksāšanas termiņos uz NĪN maksāšanu tiks attiecināta NĪN aprēķina gada summa atbilstoši 

lēmuma 1.2.1.punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem, nepiemērojot uz šiem samaksas 

termiņiem Nekustamā īpašuma nodokļa objektam noteikto nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi, 

kas aprēķināta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 

8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu. 

1.4. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz lēmumā noteiktajam termiņam, t.i., līdz  2020. 

gada 2. novembrim Iesniegumā minēto Nekustamā īpašuma nodokļa objektu nebūs nodevis 

ekspluatācijā, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļā noteiktajā ceturtajā NĪN 

maksāšanas termiņā piemērojama atlikusī NĪN aprēķina summa līdz NĪN gada aprēķinam, 

piemērojot Nekustamā īpašuma nodokļa objektam nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi, kas 

aprēķināta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 

“Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu. 

1.5. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz lēmumā noteiktajam termiņam, t.i., līdz 2020. gada 

2. novembrim Iesniegumā minēto Nekustamā īpašuma nodokļa objektu nodos ekspluatācijā, 

Finanšu nodaļai veicams NĪN nodokļa pārrēķins ar 2020. gada 1. janvāri, Nekustamā īpašuma 

nodokļa objektam nepiemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma nodokli 

Salacgrīvas novadā” 11.punktu. 

1.6.  Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz šī lēmuma pieņemšanas brīdim ir nodevis 

ekspluatācijā Nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kuram ar 2020. gada 1. janvāri ir piemērota 

nekustamā īpašuma nodokļa 3% likme saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta 

saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktu, 

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai veicams NĪN nodokļa pārrēķins ar 2020. gada 1. janvāri, 

NĪN aprēķinam nepiemērojot iepriekš minēto 3% likmi. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei iesniegt informāciju Finanšu nodaļai par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā līdz 2020. gada 02.novembrim. 

3. Uzdot Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai par šī lēmuma pieņemšanu informēt 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, attiecībā uz kuru īpašumā esošajiem  būvēm, ir piemērota 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma 

nodokli Salacgrīvas novadā” 11.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa 3% likme. 

 

Lēmums Nr.112. 
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18. § 

Par projekta “Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā” realizāciju 

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

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 28.februārī saņēmusi vēstuli Nr.04-02/668 (Salacgrīvas 

novada domes reģ. Nr.3.12/243) no Satiksmes ministrijas par līdzfinansējumu tranzīta ielu seguma 

atjaunošanai, kas sagatavota saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2020.gada 27.februāra rīkojumu 

Nr.01-03/48 “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu”  par 

to, ka finanšu līdzekļi līdzfinansējumam projekta “Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas pilsētas 

tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā”  

realizācijai ir ieplānoti valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00. “Valsts autoceļu uzturēšana un 

atjaunošana” 3’278’630 euro apmērā, sadalījumā pa gadiem- 2020.gadā 2’240’000 euro, 2021.gadā 

1’038’630 euro apmērā. Projekta kopējās izmaksas 3’952’855 euro, no kurām 2019.gadā 

pašvaldība izlietojusi 59’640 euro būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un ekspertīzei. 

2020.gada pašvaldības budžetā ieplānoti 614’585 euro.   

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2019.-2021.gadam Rīcību Nr.R.3.2.4. un 3.2.21., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 

3.punktu, 2020.gada 11.marta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis 

Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Agra Jankovska balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Turpināt projekta “Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā” realizāciju, slēdzot būvdarbu, 

būvuzraudzības un autoruzraudzības  līgumus uz termiņu ilgāku par divpadsmit mēnešiem. 

2. Lai ievērotu likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 4.daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 22. pantam, noteikt sekojošu projektam plānotā finansējuma izlietojumu pa 

gadiem: 

2.1. 2020.gadā  - pašvaldības līdzfinansējums 614’585 euro apmērā un valsts budžeta 

finansējums 2’240’000 euro apmērā; 

2.2.  2021.gadā - valsts budžeta finansējums 1’038’630 euro apmērā. 

 

Lēmums Nr.113. Satiksmes ministrijas 2020.gada 28.februāra vēstule Nr.04-02/668 uz 1 lp. 

pievienota protokolam. 

 

 

19. § 

Par kredīta ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta 

“Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 21.augustā pieņēma lēmumu Nr.349 “Par projekta 

iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" (protokols Nr. 10; 45.§), ar kuru 

nolemts atbalstīt pašvaldības autoceļa “Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā” pārbūvi, ar mērķi uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijā, lai veicinātu uzņēmējdarbību.  

2020.gada 4.martā Lauku  atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde pieņēmusi lēmumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
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lauku apvidos” ietvaros iesniegtā projekta “Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” apstiprināšanu.   

Projekta kopējās izmaksas 311308,16 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 226435,20 EUR.  

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta  pirmās daļas 1.punktu 

un pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2019.-2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 13.punktu, saskaņā ar 

2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros realizētu projektu “Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve”, ņemt kredītu 275’589 EUR 

(divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro), no Valsts Kases. 

Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. 

Atliktais maksājums – 1 gads. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.114.  

 

 

20. § 

Par Salacgrīvas novada domes  mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā 

termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

(debatēs piedalās R.Jirgensons, D.Straubergs, K.Mauliņa) 

 

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

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas 

24.punktu, saskaņā ar 2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām 

izlietojuma vidējā termiņa programmu 2020.-2022.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.115. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par Salacgrīvas novada domes sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu 

vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas lašu kauss 2020” nolikuma apstiprināšanu 

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

D.Straubergs, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”  un tā grozījumus, ierosina lēmuma projektu neizskatīt. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj neizskatīt lēmuma projektu “Par Salacgrīvas novada domes 



22 

 

sacensību taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri “Salacgrīvas lašu kauss 

2020” nolikuma apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr116. Lēmuma projekts uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

22. § 

Par pasākuma “Aidā Salacā” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas 

Kauliņas priekšlikumu, saskaņā ar 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt pasākuma “Aidā Salacā” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atbildīgais par pasākuma organizēšanu - Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

direktore Kristiāna Kauliņa. 

 

Lēmums Nr.117. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

23. § 

Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” apstiprināšanu 

D.Straubergs informē par priekšlikumu, ņemot vērā situāciju valstī, izteikt sagatavotā konkursa 

„Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” nolikuma projekta 5.2.punktu un 5.3.punktu šādi: 

“5.2.Pieteikšanās konkursam notiek telefoniski zvanot uz tālruni 64071973, norādot īpašuma adresi 

un īpašnieka kontaktinformāciju (vārdu un tālruņa numuru) līdz 2020.gada 30.aprīlim.”; 

“5.3.Objektu vērtēšana notiek no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 5.jūnijam.” 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

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

pielikumu “Konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” nolikums” 5.nodaļas 

“Konkursa noteikumi” 5.2.punktu un 5.3.punktu šādi: “5.2.Pieteikšanās konkursam notiek 

telefoniski zvanot uz tālruni 64071973, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju 

(vārdu un tālruņa numuru) līdz 2020.gada 30.aprīlim.”; “5.3.Objektu vērtēšana notiek no 2020.gada 

1.maija līdz 2020.gada 5.jūnijam.” 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, kā arī 2020.gada 11.marta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu „ Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos; 

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

domes ainavu arhitekte; 

2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:  

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

2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte; 

2.3.3. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece; 

2.3.4. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldniece; 

2.3.5. Ilze Ozoliņa- Liepupes pagasta pārvaldniece. 

3. Apstiprināt konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2020” balvu fondu EUR 1350 

(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 00 euro centi) apmērā. 

 

Lēmums Nr.118. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikuma 

apstiprināšanu 

D.Straubergs informē par priekšlikumu, ņemot vērā situāciju valstī, papildināt Valsts konkursa 

noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikuma projektu ar papildus punktu – “18. Ar 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu var tikt mainīts nolikuma 1.punktā noteiktais 

Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” norises laiks, 11.punktā noteiktais 

dalībnieku pieteikumu iesniegšanas termiņš un 15.punktā noteiktais dalības maksas samaksas 

termiņš.” 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

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

pielikumu “Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikums” papildinot 

ar 18.punktu šādā redakcijā: “18. Ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu var tikt 

mainīts nolikuma 1.punktā noteiktais Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. 

Scenogrāfija.” norises laiks, 11.punktā noteiktais dalībnieku pieteikumu iesniegšanas termiņš un 

15.punktā noteiktais dalības maksas samaksas termiņš.” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas Mākslas skolas direktora I. Klīdzēja priekšlikumu, saskaņā ar 

2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 11.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

Apstiprināt Valsts konkursa noslēguma semināra “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.119. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

25. § 

Par 9. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2020” konkursa  nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes pagasta tautas nama kultūras 

darba vadītājas A.Zundes 2020.gada 27.februāra iesniegumu (reģ Nr.3.18./49), saskaņā ar 
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2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2019.gada 11.marta 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt 9. Akustiskās mūzikas festivāla „Sudraba kaija 2020” konkursa  nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.120. Pielikums uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

 

Saskaņā ar 2019.gada 28.februāra Nr.P6-13/10-2019 Salacgrīvas novada domes sadarbības 

līgumu par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" tika uzsākta projekta (turpmāk – PuMPuRS) realizācija 

Salacgrīvas vidusskolā. Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS 

ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū 

arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu 

ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS 

iesaistītās pašvaldības. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus Projektā 8.3.4. noteiktos 

mērķus:  

           palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo 

motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;  

           iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos 

ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves 

un mācību vietai. 

Pašvaldības uzdevums ir izsludināt atklātu projektu konkursu, nodrošināt iesniegto projektu 

vērtēšanu, pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar 

nosacījumu, lēmumu par finansējuma atteikumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, 

publicēt paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem pašvaldības tīmekļa vietnē, slēgt 

līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu, pieņemt lēmumu par projekta noslēguma 

pārskata apstiprināšanu un iesniegt to IKVD un veikt avansa un noslēguma maksājuma 

pārskaitījumus projekta īstenotājam. 

Saskaņā ar 2020.gada 9.marta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Organizēt atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". 

2. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

3. Apstiprināt kā konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju – Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un sporta jautājumos Eviju Keiseli. 
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4. Projektus izvērtē ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa vērtēšanas komisija, 

kuras sastāvā ir 5 cilvēki. 

5. Noteikt atbildīgo par projektu konkursa īstenošanu un koordinēšanu Salacgrīvas novada 

domes Sociālā dienesta sociālo pedagogu Ingu Paroli. 

6. Noteikt atbildīgo par finanšu atskaitēm un finansējuma izlietošanu – Salacgrīvas novada 

domes finanšu nodaļas vadītāja vietnieci Gunu Jirgensoni. 

 

Lēmums Nr.121. Pielikums uz 17 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par dalības pārtraukšanu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001  

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības speciālista 2020.gada 31.janvāra 

iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.3.18/31), Salacgrīvas novada izglītības 

iestāžu Direktoru padomes 2020.gada 13.janvāra lēmumu, saskaņā ar 2020.gada 10.februāra un 

9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 12.februāra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar 2020.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.122. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par Salacgrīvas muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

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

akreditācijas noteikumi”, saskaņā ar 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2021.-

2025. gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.123. Pielikums uz 26 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumos 

(ziņo K.Borozdina) 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, 

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

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

izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.220 

(protokols Nr.6; 26.§) „Par Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumu 

apstiprināšanu” apstiprinātajos Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas 

noteikumos (turpmāk – noteikumi): 

 

1. Izteikt noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase – Klavierspēle, Flautas spēle, 

Vijoles spēle, Sitaminstrumentu spēle”. 

2. Izteikt noteikumu 7.1. punktu šādā redakcijā: 

“7.1. Skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas, uzrādot personu apliecinoša 

dokumenta oriģinālu”. 

3. Svītrot noteikumu 7.2.punktu. 

4. Svītrot noteikumu 7.3.punktu. 

5. Izteikt noteikumu 10.2.1.punktu šādā redakcijā: 

“10.2.1. Apakšprogrammās Flautas spēle ( Blokflautas spēle) un Sitaminstrumentu spēle – 

izglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu vecuma”. 

6. Izteikt noteikumu 10.2.2.punktu šādā redakcijā: 

“10.2.2. Apakšprogrammās Klavierspēle un Vijoles spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 5-6 

gadu vecuma”. 

 

Lēmums Nr.124.  

 

30. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Izglītības likuma 15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības 

likuma 8. un 9.pantu, saskaņā ar 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumu Nr.298 

“Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumu. 

 

Lēmums Nr.125. Pielikums uz 6 lp. un iesniegums uz 1 lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par grozījumu  pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtības apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.  panta pirmās daļas 8. punktu, 2020.gada 

9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas 
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atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Grozīt ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 (protokols Nr.1; 20.§) 

„Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto 

pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumu (turpmāk – nolikums), papildinot nolikumu 

ar 11.1 punktu šādā redakcijā: 

“11.1 Iestāde vasaras periodā, no 1.jūnija līdz 15. augustam, sniedz bērnu uzraudzības 

pakalpojumu, atbilstoši apstiprinātai “Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtībai.” 

 

2. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas 

kārtību, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.126. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas Daces Vilemsones 

ierosinājumu, Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumu  Nr.__ “Par grozījumu  

pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā un pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtības apstiprināšanu” un  noteikumu „Salacgrīvas 

novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§) nosacījumiem, un ņemot 

vērā 2020.gada 10.februāra un 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, 

2020.gada 12.februāra un 2020.gada11.marta Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Noteikt bērnu uzraudzības pakalpojuma maksu pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”, 

Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, vasaras mēnešos, laika periodā no 2020.gada 1.jūnija līdz 

15.augustam: 

1.1. Pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojums -  ilgāk par 4 stundām dienā – 8.74 

EUR dienā; 

1.2. Īslaicīgs bērnu uzraudzības pakalpojums, līdz 4 stundām dienā – 4.37 EUR dienā. 

2. Papildus pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma maksai pakalpojuma saņēmējam 

jāmaksā maksa par bērnu ēdināšanu, kas noteikta Salacgrīvas novada domes 2018.gada 

19.septembra lēmuma Nr. 324 “Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” ēdināšanas 

pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu” 1.1.punktā. 

 

Lēmums Nr.127. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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33. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

realizējamo suvenīru cenu un sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas 

Kauliņas priekšlikumu, 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. lēmumu Nr.134, nosacījumiem, 

saskaņā 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 

11.marta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt šādas maksas par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada 

tūrisma informācijas centrs” sniegtajiem pakalpojumiem: 

1.1. Ekskursiju vadīšana: 

1.1.1. Latviešu valodā – 18,52 EUR par 1 stundu; 

1.1.2. Svešvalodā – 22,49 EUR par 1 stundu; 

1.2. Samaksa par ekskursiju un pasākumu plānošanu trešajām personām – 6,79 EUR par 

laiku līdz 1.25 stundām;  

1.3. Samaksa par biroja tehnikas izmantošanu: 

1.3.1. Melnbaltās lāzerprintera izdrukas – 0.18 EUR par 1 A4 formāta lapu; 

1.3.2. Skenēšana – 0.31 EUR par 1 lapu; 

1.3.3. Kopēšana – 0.18 EUR par 1 A4 formāta lapu; 

2. No dažādiem ražotājiem un izplatītājiem realizācijai saņemtām precēm - suvenīriem ar 

Salacgrīvas novada simboliku cena ar piecenojumu 25%, noapaļojot līdz apaļām vai 

tirgošanai pievilcīgām cenām (beigās 0 vai 5), vai pēc līgumā ar preču - suvenīru ar 

Salacgrīvas novada simboliku ražotājiem  vai izplatītājiem noteiktās cenas. 

3. Maksas pakalpojumiem un preču realizācijai piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 18. martā. 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.223 

„Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 

sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.128. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.530  

“Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores Diānas Zaļupes 

2020.gada 28.februāra iesniegumu (reģ. Nr.3.18/52), saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta 

skolas nolikuma 65.punktu, 2020.gada 9.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.530 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2020.gadā” ar 5.,6. un 7. 

punktu šādā redakcijā: 



29 

 

“5. Piešķirt finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās 

 5’390 euro (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro), tai skaitā: 

5.1. Basketbolā – “Delfin basket” (Somijā) U-12, U-14 vecuma grupām, 16 

Salacgrīvas novada audzēkņiem – 1120 euro; 

5.2. Futbolā – “Wasa Football Cup”, Vasa (Somijā) un  “Gothic CUP” Zviedrijā, 30 

Salacgrīvas novada audzēkņiem  - 2100 euro; 

5.3. Smaiļošanā un kanoe airēšanā – “Slovacka 500”, Ostrožska Nova Ves (Čehija) 12 

Salacgrīvas novada audzēkņiem – 840 euro; 

5.4. Vieglatlētikā  - “European Kids Athletics Games”, Brno (Čehija) 11 Salacgrīvas 

novada audzēkņiem – 770 euro; 

5.6. Dambretē – “Tallinas kauss” 64 un 100 lauciņu dambretē, Tallinā (Igaunija), 8 

Salacgrīvas novada audzēkņiem – 560 euro. 

6. Pamatojoties uz starptautisko sacensību nolikumiem – sacensību vietas, laiki, 

nosaukumi var tikt mainīti vai precizēti ar Salacgrīvas no vada domes priekšsēdētāja 

vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos un Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas uzraudzības padomes locekles Evijas Keiseles saskaņojumu. 

7. Saņemot audzēkņu vārdiskos sarakstus ar deklarētajām dzīvesvietām, atļaut precizēt 

summas starp sacensībām, piešķirtā finansējuma ietvaros ar Salacgrīvas no vada domes 

priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos un Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomes locekles Evijas Keiseles 

saskaņojumu.” 

 

Lēmums Nr.129. Iesniegums uz 4  lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotajām  

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometnēm 

(ziņo E.Keisele) 
 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu 

projektu konkursa vērtēšanas komisijas Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu 

konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 3.marta sēdes protokolu, pamatojoties uz Salacgrīvas 

novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu (apstiprināts ar Salacgrīvas novada 

domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.171) 35.punktu, saskaņā ar 2020.gada 9.marta Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 11.marta Finanšu komitejas atzinumiem 

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

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto diennakts nometni  

“MEŽA LEĢENDAS” viesu namā ”Kraukļi” no 2020.gada 26.jūlija līdz 1.augustam. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 179.76 (EUR 25.68 dienā) par katra Salacgrīvas 

novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 14 gadiem, ja vismaz viens no 

vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, 

dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna 

vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 266.00 (EUR 38 dienā ) apmērā.  

2. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto dienas “MEŽA 

LEĢENDAS”  viesu namā ”Kraukļi” no 2020.gada 27.jūlija līdz 1.augustam. Nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150 (EUR 25 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā 



30 

 

deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 7 līdz 13 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir 

deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no 

trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un 

bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 189.96 (EUR 31.66 dienā) apmērā.  

3. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto diennakts nometni  

“SPARTAKIĀDE” viesu namā ”Kraukļi” no 2020.gada 2.augusta līdz 8.augustam. Nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 179.90 (EUR 25.70 dienā) par katra Salacgrīvas novada 

teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 14 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem 

ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, dalību 

nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai 

jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 266.00 (EUR 38 dienā) apmērā.  

4. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto dienas nometni 

“SPARTAKIĀDE” viesu namā ”Kraukļi” no 2020.gada 3.augusta līdz 8.augustam. Nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150 (EUR 25 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā 

deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 7 līdz 13 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir 

deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, dalību nometnē. 

Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no 

trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un 

bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 189.96 (EUR 31.66 dienā) apmērā.  

5. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības parks” (reģ.Nr.40008251721) organizēto diennakts nometni  

“MEISTARNĪCA - TĒLS” viesu namā ”Kraukļi” no 2020.gada 2.augusta līdz 8.augustam. 

Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 179.90 (EUR 25.70 dienā) par katra Salacgrīvas 

novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 14 gadiem, ja vismaz viens no 

vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, 

dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna 

vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 266.00 (EUR 38 dienā) apmērā.  

6. Līdzfinansēt Kristas Muciņas (reģ.Nr.27099912018) organizēto diennakts nometni  

“Cūkkārpas vasaras skola” PII Vilnītis no 2020.gada 29.jūlijaa līdz 1.augustam. Nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 104.60 (EUR 26.15 dienā) par katra Salacgrīvas novada 

teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 10 līdz 15 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem 

ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, dalību 

nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai 

jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā ir EUR 132.48 (EUR 33.12 dienā) apmērā.  

7. Līdzfinansēt biedrības “Attīstības un inovācijas mācību centrs” (reģ.Nr.40008150782) 

organizēto dienas nometni “Zaļi, zilā jūra” Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas 

namā no 2020.gada 24.augusta līdz 28.augustam. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 

30.00 (EUR 6.00 dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša 

vecumā no 7 līdz 13 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā uz 2020.gada 1.janvāri, dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums 

viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, 

daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā 

ir EUR 66.80 (EUR 13.36 dienā) apmērā. Papildus pašvaldības atbalsts nometnes organizēšanai 

EUR 584.18 (EUR 3.90 dienā vienam dalībniekam)  nodrošinot ar Salacgrīvas novada kultūras 

centra Liepupes pagasta tautas nama  telpām, atbrīvojot no Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.179 “Par Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas 

maksas, pakalpojumu un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu” 1.3. punktā noteiktās telpu 

nomas maksas. 

8. Ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienai 

nometnei. 
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9. Katras nometnes organizētājs sniedz informāciju par nometnes norisi un tās rezultātiem 

Salacgrīvas novada informācijas nodaļai publicēšanai mājas lapā www.salacgriva.lv un 

laikrakstā “Salacgrīvas novada ziņas” 

10. Nometņu organizētājiem nodrošināt ziņu pieprasīšanu no bērnu vecākiem par atbilstību 

maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes statusam, kā arī bērna un jaunieša ar īpašām 

vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā apliecinošos dokumentus, lai pašvaldība varētu 

piemērot, Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, 

maznodrošinātām, daudzbērnu, atvieglojumus, piemērojamo atlaidi dalībai nometnē. 

11. Slēgt līgumus ar biedrību “Attīstības parks”, Kristu Muciņu un biedrību “Attīstības un 

inovācijas mācību centrs” par līdzfinansējuma piešķiršanu un par līdzfinansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. Līgums tiek slēgts pēc nometnes dalībnieku saraksta iesniegšanas 

(atbilstoši Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma 

4.pielikumam) un precizētas projekta tāmes iesniegšanas Salacgrīvas novada domē. 

 

 

Lēmums Nr.130. Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas 

komisjas 2020.gada 3.marta sēdes protokols uz 8  lp. pievienots protokolam. 

 

36. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas nama 

amatierteātra “Vāgūzis” braucienam uz Lielbritāniju no 2020.gada 14. līdz 22.oktobrim,  

lai uzstātos Lielbritānijas latviešu diasporā 

(ziņo E.Keisele) 
 

Izskatījusi Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas amatierteātra “Vāgūzis” 

režisores Ineses Brokas 2020. gada 2.marta iesniegumu (reģ. Nr. 3.16.2/184) par to, ka Liepupes 

tautas nama amatierteātris “Vāgūzis” uzaicināts uz Lielbritāniju no 2020.gada 14. līdz 22.oktobrim, 

lai uzstātos Lielbritānijas latviešu diasporā, ņemot vērā Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktores Pārslas Dzērves 2020.gada 3.marta saskaņojumu, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, 

kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 

23.10.2013. ar grozījumiem lēmums Nr.163 no 20.04.2016.), saskaņā ar 2020.gada 11.marta 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

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

 

1. Piešķirt EUR 1’200 (viens tūkstotis divi simti euro) Salacgrīvas novada kultūras centra 

Liepupes tautas nama amatierteātra “Vāgūzis” braucienu uz Lielbritāniju no 2020.gada 14. 

līdz 22.oktobrim, lai uzstātos Lielbritānijas latviešu diasporā. 

2. Liepupes tautas nama amatierteātrim “Vāgūzis” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos. 

 

Lēmums Nr.131. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

37. § 

Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” teritorijas piešķiršanu, nepiemērojot 

nomas maksu SIA “Inspired” rīkotā pasākuma  “Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu "ZZ 

Čempionāts 2020" fināls” no 2020.gada 21.maija līdz 23.maijam organizēšanai 

(ziņo E.Keisele) 

 

Izskatījusi SIA “Inspired” un ZZ Čempionāta organizētāju komandas valdes locekļa 

pilnvarotās personas Elīnas Dīcmanes 2020.gada 13.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3.16/154) par 

http://www.salacgriva.lv/
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Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” teritorijas piešķiršanu, atbrīvojot no nomas maksas 

pasākuma “Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu “ZZ Čempionāts 2020” fināls” organizēšanai no 

2020.gada 21.maija līdz 23.maijam un saskaņā ar 2020.gada 12.februāra un 11.marta Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt SIA “Inspired”, reģ. Nr. 40003717452, Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” 

teritoriju, nepiemērot nomas maksu,  kura noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.464 “Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu”, pasākuma “Skolēnu sporta un prāta spēļu "ZZ 

Čempionāts 2020" fināls” nodrošināšanai no 2020.gada 21.maija līdz 23.maijam. 

2. Noteikt, ka pasākuma “Skolēnu sporta un prāta spēļu "ZZ Čempionāts 2020" fināls” 

organizētājs SIA “Inspired”, reģ. Nr. 40003717452, par saviem līdzekļiem apmaksā atkritumu 

izvešanas izmaksas un patērētās elektrības izmaksas pasākuma nodrošināšanai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” 

pārvaldnieci. 

 

Lēmums Nr.132. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par saskaņojumu Limbažu novada domei nekustamā īpašuma atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.martā saņemta vēstule no Limbažu novada domes 

(reģ. Nr. 3.12/257) ar lūgumu sniegt saskaņojumu nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

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. 

Limbažu novada pašvaldība 2019.gada 2.septembrī noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu 

un līgumu aģentūru par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" 

projekta “Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” (turpmāk tekstā 

– Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Limbažu novada 

Limbažu pilsētā, veicot ieguldījumus (Tīrumu un Noliktavu ielu pārbūve Limbažu pilsētā, tajā 

skaitā jauna sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Noliktavu ielā) komercdarbības attīstībai atbilstoši 

Limbažu novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz komersanta vajadzībām, rezultātā nodrošinot jaunu darba vietu 

radīšanu.  
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Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" 

īstenošanas noteikumi” 47.3.3. apakšpunktam ūdenssaimniecības tīklu izbūve ir projektā 

attiecināmās izmaksas, bet saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu konkrētās jomas sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs piesaistāms kā sadarbības partneris un ar to slēdzams sadarbības līgums 

konkrētā projekta īstenošanā.  

Atbilstoši projektu iesniegumu atlases skaidrojuma “Par sadarbības līguma saturu” 2.punktam 

- ja finansējuma saņēmējs nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveidi un priekšfinansējumu, projekta īstenošanas rezultātā izveidotos 

inženierkomunikāciju tīklus iegulda sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatkapitālā, atbilstoši par 

to vērtību palielinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatkapitālu. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Limbažu novada 

pašvaldība ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu funkcijas nodrošināšanas tiesības Limbažu 

novada administratīvajā teritorijā ir piešķīrusi Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss”. 

Starp Limbažu novada pašvaldību un Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss” 

noslēgts 2019.gada 5.februāra Sadarbības līgums Nr.4.15.18/19/3 par Projekta īstenošanu. 

Sadarbības līguma 2.1.3.punkts nosaka, ka Projektā izbūvēt plānotie sadzīves notekūdeņu tīkli 

Noliktavu ielā pēc pārbūvētās ielas pieņemšanas ekspluatācijā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā, bet 

ne vēlāk kā līdz Projekta noslēguma maksājuma saņemšanai Pašvaldības Projekta bankas kontā no 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumam ieguldāmi Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss” 

pamatkapitālā, atbilstoši par to vērtību palielinot Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss” 

pamatkapitālu. 

Noliktavu iela pēc pārbūves ekspluatācijā pieņemta 2019.gada 19.decembrī. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikts, ka 

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmajā 

daļā noteikts, ka mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā noteikto. 

Komerclikuma 151.panta pirmajā daļā noteikts, ka pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai 

mantisku ieguldījumu, bet 153.panta pirmajā daļā noteikts, ka par mantiskā ieguldījuma priekšmetu 

var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot 

sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā  ar likumu nevar vērst piedziņu. 

Komerclikuma 154.panta pirmajā daļā noteikts, ka mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu 

par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, un trešajā daļā 

noteikts, ka mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības. 

Pamatojoties uz 2019.gada 3.februāra līgumu Nr.0302/2020, pašteces sadzīves kanalizācijas 

K1, kas atrodas Noliktavu ielā, Limbažos, novērtējumu un atzinumu, kas iesniedzams Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā, ir sniegusi SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”. Saskaņā ar SIA 

“Baltijas vērtētāju grupa DDS” novērtējumu pašteces sadzīves kanalizācijas K1, 326,3 m, kas 

atrodas Noliktavu ielā, Limbažos, vērtība ir 64500.00 EUR. Minētā summa pārsniedz 0,1 procentu 

no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

Izvērtējot Limbažu novada domes vēstulē sniegto argumentāciju nekustamā īpašuma 

atsavināšanai, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pantu, Limbažu novada 

domes 03.03.2020. vēstuli par saskaņojuma sniegšanu nekustamā īpašuma atsavināšanai 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, saskaņā ar 2020.gada 11.marta 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Saskaņot Limbažu novada domes mantiska ieguldījuma veikšanu Limbažu pilsētas 

SIA „Limbažu komunālserviss”, reģistrācijas numurs 46603000255, pamatkapitālā 64500,00 EUR 

(sešdesmit četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) vērtībā Limbažu pilsētas SIA „Limbažu 

komunālserviss” piešķirtās tiesības kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā nodrošināšanai, ieguldot 

Projektā izbūvēto un Limbažu novada pašvaldības īpašumā esošo pamatlīdzekli – Pašteces sadzīves 

kanalizācija K1 Noliktavu iela (inventāra Nr.013895). 

 

Lēmums Nr.133. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39.Papildus darba kārtības jautājumi: 

39.1. § 

Par Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītājas atbrīvošanu no amata 

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

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītājas Lienes 

Eglītes 2020.gada 10.marta iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 10.martā ar 

Nr.5.13.1/15) par atbrīvošanu no vadītājas amata saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, 2020.gada 

11.marta Vienošanos Nr.5.5/12 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Atbrīvot no amata Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „Bāka” vadītāju Lieni 

Eglīti 2020.gada 9.aprīlī, izbeidzot darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu. 

 

Lēmums Nr.134.  

 

 

39.2. § 

39.2.Par kustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER pārdošanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.janvāra lēmumu Nr.11 „Par 

kustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” 

(protokols Nr.2; 9.§), ņemot vērā to, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicies izsolē noteiktajā 

termiņā, tas ir, līdz 2020.gada 16.martam automašīnas VW TRANSPORTER iegādei ([..]) un ir 

samaksājis automašīnas cenu, atklāti balsojot: PAR- 12 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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW 

TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr. HL 9921, pārdošanu par EUR 607,60 (seši simti 

septiņi euro un 60 centi) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

2. Desmit dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektoram veikt automašīnas pārreģistrāciju CSDD. 

 

Lēmums Nr.135.  
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40. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. B-3 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

D.Straubergs, ņemot vērā esošo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid–19 

izplatīšanos, ierosina šobrīd neplānot Salacgrīvas novada sadraudzības pašvaldības Gori pilsētas 

(Gruzija) kora uzņemšanu, svītrot no sagatavotā lēmuma projekta priekšlikumu par EUR 5000 

piešķiršanu izdevumu par Gori pilsētas kora koncertam. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

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

svītrojot Gori pilsētas kora koncertam plānotos izdevumus EUR 5000. 

 

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- 12 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), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.februāra saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.136. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (20.03.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (20.03.2020.) 


