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SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 

 

DOMES SĒDES  PROTOKOLS 
Nr.6 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2020.gada 20.maijā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

3. Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu 

4. Par atteikumu izskatīt pēc būtības [..] iesniegumu 

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

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

7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

8. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010327 

9. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010330 

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

3B, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Selgas iela 

5A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

13. Par nekustamā īpašuma -  apbūvēta zemes gabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemes gabala Rožu Villa 1, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Robežu iela 1A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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17. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam Pietrags, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

18. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu   

19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas 

pārvaldei” 

20. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā  

21. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā  

22. Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/40 pagarināšanu  

23. Par 2015.gada 10.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/57 pagarināšanu   

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

25. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

26. Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu  

27. Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

28. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā 

29. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

30. Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Klimata pārmaiņu 

mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai 

31. Par biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB aprīkojums” 

līdzfinansēšanu 

32. Par biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta “Rotaļu laukums bērniem” 

līdzfinansēšanu 

33. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.324 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

35. Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā 

36. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Upes ielā 5, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nomu 

37. Papildus darba kārtības jautājumi: 

37.1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

37.2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524 

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

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

37.3. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”" 

apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

37.5. Par saskaņojumu Alojas novada domei galvojuma sniegšanai 

38. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 
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Piedalās- 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis 

Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – 

budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Digna 

Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – 

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Sarma 

Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes 

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

vadītāja, Kaspars Neimanis - Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Ivo Juška – 

Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Liene Some-Tiesnese – 

Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja, Anna Mundiciema – Salacgrīvas 

novada domes kārtībniece, Dace Kurpniece – Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” 

pārvaldniece, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis 

 

Nepiedalās- deputāti Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba 

pienākumu pildīšanā), Rimants Jirgensons (aizņemts darba pienākumu pildīšanā) 

 

 

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

kārtības jautājumiem: 

37.6. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un 

pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai; 

37.7. Par cirsmu saimniecībās Sumbri, Salacgrīvas pagastā un Vabriči, Ainažu pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu; 

37.8.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Jūras piekrastes josla, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā. 

Deputāti atbalsta D.Straubergs priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par darba kārtību nav. 

 

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

papildinot to ar šādiem jautājumiem: 

37.6. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un 

pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai; 

37.7. Par cirsmu saimniecībās Sumbri, Salacgrīvas pagastā un Vabriči, Ainažu pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu; 

37.8.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Jūras piekrastes josla, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā. 

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

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

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

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību: 

  

1. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 
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3. Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu 

4. Par atteikumu izskatīt pēc būtības [..] iesniegumu 

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

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

7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

8. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010327 

9. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010330 

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

3B, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Selgas iela 

5A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

13. Par nekustamā īpašuma -  apbūvēta zemes gabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemes gabala Rožu Villa 1, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Robežu iela 1A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

17. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam Pietrags, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

18. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu   

19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80 “Par 

Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas 

pārvaldei” 

20. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā  

21. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā  

22. Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/40 pagarināšanu  

23. Par 2015.gada 10.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/57 pagarināšanu   

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

25. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

26. Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu  

27. Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

28. Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā 

29. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

30. Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Klimata pārmaiņu 

mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai 

31. Par biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB aprīkojums” 

līdzfinansēšanu 

32. Par biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta “Rotaļu laukums bērniem” 

līdzfinansēšanu 

33. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 



5 

 

34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.324 “Par 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

35. Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā 

36. Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Upes ielā 5, Tūjā, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nomu 

37. Papildus darba kārtības jautājumi: 

37.1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525 

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

37.2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524 

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

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

37.3. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”" 

apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

37.5. Par saskaņojumu Alojas novada domei galvojuma sniegšanai 

37.6. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas 

apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai 

37.7. Par cirsmu saimniecībās Sumbri, Salacgrīvas pagastā un Vabriči, Ainažu pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

37.8.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Jūras piekrastes josla, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā 

38. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

 

  

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas 

novadā”” apstiprināšanu 

 

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

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

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

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, saskaņā ar 2020.gada 13.maija 

Attīstības komitejas 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis 

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

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2020.gada 22.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.  

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.173. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto 

daļu, saskaņā ar 2020.gada 13.maija Attīstības komitejas 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.174. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

D.Straubergs ierosina papildināt Investīciju plānu 2020.-2021.gadam ar projektu “Salacas ostas 

piestātnes Nr.2 pārbūve”. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citi ierosinājumi, priekšlikumi nav. 

 

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

pielikumu Nr.2 “Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns 

2020.-2021.gadam ar projektu Nr.80 “Salacas ostas piestātnes Nr.2 pārbūve” (atbilstība vidēja 

termiņa prioritātēm – 3.4. Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana; plānotie 

darbības rezultāti un to indikatīvie rādītāji – Veikta Salacgrīvas ostas piestātnes Nr.2 pārbūve, 

uzlabojusies ostas darbība; izpildes termiņš – 2021+; atbildīgais par projekta īstenošanu – 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks; kopējais budžets (euro) – 2 600 000,00; pašvaldības/ pašvaldības 

uzņēmuma līdzfinansējums (euro) – 520 000,00; ārējo finanšu instrumentu līdzfinansējums (euro) – 

2 080 000,00.   

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu 73.punktu, 

ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.237 “Par Salacgrīvas novada 

attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā”, saskaņā ar 2020.gada 

13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības 

plānu 2020.-2021.gadam (pielikums Nr.1) un Investīciju plānu 2020.-2021.gadam (pielikums 

Nr.2). 
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2. Nosūtīt aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 

2020.-2021.gadam un Investīciju plānu 2020.-2021.gadam Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam. 

3. Aktualizēto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 2020.-

2021.gadam un Investīciju plānu 2020.-2021.gadam ievietot Salacgrīvas novada interneta vietnē 

www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS sistēmā. 

4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānu 2020.-

2021.gadam un Investīciju plānu 2020.-2021.gadam informēt sabiedrību, publicējot paziņojumu 

Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada izdevumā 

“Salacgrīvas Novada Ziņas”. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgs ir Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotājs. 

 

Lēmums Nr.175. Pielikumi uz 40 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par atteikumu izskatīt pēc būtības [..] iesniegumu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi Būvvaldes 2020.gada 

12.februāra atzinumu Nr.13.13-3 par būves pārbaudi nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

(turpmāk – Nekustamais īpašums) ir pieņēmusi 2020.gada 12.februāra lēmumu Nr. 13.12.1-11 “Par 

pilnīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” 

(turpmāk – Būvvaldes lēmums), ar kuru ir nolemts atzīt Nekustamajā īpašumā ietilpstošo kūts ēku 

ar kadastra apzīmējumu [..] par vidi degradējošu, daļēji sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu 

būvi. 

Būvvalde 2020.gada 12.februāra atzinumā Nr.13.13-3 par būves pārbaudi Nekustamajā 

īpašumā konstatē, ka minētajā Nekustamajā īpašumā  ietilpstošā kūts ēka ar  kadastra apzīmējumu 

[..] ir daļēji sagruvusi un nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama un tā bojā pilsētvides 

ainavu. Tās kopējais stāvoklis, būves fasāde un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un 

ārējais izskats neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām, būve ir 

vidi degradējoša un bojā ainavu. Būvvalde konstatēja, ka ēkas un teritorijas stāvoklis nav uzlabojies 

kopš Būvvaldes iepriekšējās apsekošanas brīža, ēkas īpašnieks nav pildījis labprātīgi būvvaldes 

noteikto uzdevumu ēku sakārtot, nav novērsta arī bīstamība. 

Būvvalde uzdeva Nekustāmā īpašuma īpašniekam [..] līdz 2020.gada 31.martam iesniegt 

aizpildītu paskaidrojuma rakstu būvju konservācijai vai nojaukšanai ar klāt pievienotiem 

nepieciešamajiem dokumentiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 32. vai 44.punktu, vai būvniecības ieceres dokumentāciju 

ēkas atjaunošanai ar klāt pievienotiem nepieciešamajiem dokumentiem saskaņā ar iepriekšminēto 

noteikumu 28.punktu, Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

Būvvalde uzdeva Nekustāmā īpašuma īpašniekam [..] līdz 2020.gada 30.aprīlim uzsākt  ēkas 

konservācijas, nojaukšanas vai atjaunošanas darbus saskaņā ar 2.punktā minēto un Būvvaldē 

akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, un  pabeigt ēkas konservācijas, nojaukšanas vai 

atjaunošanas darbus līdz 2020.gada 31.decembrim. 

LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

158.punkts nosaka, ka būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no 

konkrētiem apstākļiem), ja: 

158.1. tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām 

attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti; 

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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158.2. būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats 

neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai 

bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un 

būvju uzturēšanu. 

Salacgrīvas novada domes 2019.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 9.punkts nosaka, ka lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem 

Salacgrīvas novada būvvalde, Būvvalde ir Nosūtījusi lēmumu Salacgrīvas novada domes Finanšu 

nodaļai nodokļu pārrēķinam. 

Būvvalde nosūtīja Būvvaldes lēmumu un Atzinumu par būves pārbaudi ierakstītā pasta 

sūtījumā 2020.gada 14.februārī, Būvvaldes lēmums ir stājies spēkā 2020.gada 21.februārī. 

Būvvaldes lēmums satur norādi, ka tas ir apstrīdams saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76. un 79. pantiem viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu 

Salacgrīvas novada domē. Būvvaldes lēmums nav apstrīdēts apstrīdēšanas termiņa laikā līdz 

2020.gada 21.martam. 

2020.gada 7.aprīlī Būvvaldē ir saņemts Nekustamā īpašuma īpašnieka [..] 2020.gada 2.aprīļa 

iesniegums (reģ. Nr.13.14.1.1-49), kurā viņš ir lūdzis atcelt Būvvaldes lēmumu un nav lūdzis 

procesuālā termiņa atjaunošanu. 

Administratīva procesa likuma 79.panta trešā daļa nosaka, ka ja administratīvā akta 

apstrīdēšanas iesniegums iesniegts, nokavējot apstrīdēšanas termiņu, un tā iesniedzējs nav lūdzis 

procesuālā termiņa atjaunošanu, augstāka iestāde, saņemot apstrīdēšanas iesniegumu, atsaka tā 

izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Tiesa sūdzību izskata viena mēneša laikā rakstveida procesā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76. un 

79.pantiem,  Būvniecības likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.punktu un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 31.augusta 

saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” 9.punktu, saskaņā ar 

2020.gada 13.maija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

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

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

 

1. Atteikt izskatīt pēc būtības [..] 2020.gada 2.aprīļa iesniegumu par Salacgrīvas novada 

būvvaldes 2020.gada 12.februāra lēmuma Nr.13.12.1-11 “Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu, 

bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” atcelšanu. 

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

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

lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

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

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

atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

 

 

Lēmums Nr.176. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 

12.februāra Lēmuma Nr.13.12.1-11 kopija uz 1 lp., iesnieguma kopija uz 1 lp. un apliecinājumi par 

dokumentu nosūtīšanu, saņemšanu uz 2 lp.  pievienoti protokolam. 
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5. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Dome), izskatījusi [..], p.k.[..], (turpmāk – Iesniedzēja) 

2020.gada 27.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/353), būvniecības ieceres iesniegumu (būvlietas Nr. 

BIS-BL-224567-780) (turpmāk – Iesniegums), kopsakarībā ar Domes rīcībā esošo informāciju 

konstatē sekojošo. 

 Iesniegumā Iesniedzēja lūdz Domi pieņemt lēmumu par atļauju būvniecībai Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais 

īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Iesniedzēja. 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) apsekoja Nekustamo īpašumu un 

konstatēja, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] ir uzbūvēta vasarnīca, šķūnis un 

siltumnīca, nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās būvniecības atļaujas un saskaņojumus.  

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

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

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

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

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

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

dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

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

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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

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

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

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

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

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

veikta; 

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

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

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

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

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

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

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

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

īpašnieks.  

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

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

paredzētā atļautā izmantošana daļēji lauksaimniecības un lauku apbūves teritorija, kur ir atļauta 

vasarnīcas un palīgēku būvniecība, un daļēji meža teritorija. 

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

ciemiem) Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un vienlaicīgi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
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piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslas teritorijā  

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

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 1.pielikuma 10.4.1.punkts nosaka, ka 

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

pārbūvei virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas.  

Iesniegumam ir pievienots Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 

2010.gada 10.oktobra Atteikums Nr.VA13TA0263 izsniegt tehniskos noteikumus. 

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē 

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku 

novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis 

Būvvaldei. 

[..] ir iesniegusi Būvvaldē būvniecības iesniegumu (būvlietas Nr. BIS-BL-224567-780) par 

vasarnīcas, šķūņa un siltumnīcas būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. 

[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

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

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

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

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

saskaņā ar 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

  

1. Atļaut [..], p.k.[..],  vasarnīcas, šķūņa un siltumnīcas būvniecību (legalizāciju) nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē vasarnīcas, šķūņa un siltumnīcas tehniskās 

apsekošanas atzinumu par būvju atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām 

būves būtiskajām prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 

337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 

2.punktu. 

 

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

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

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

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

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

 

Lēmums Nr.177. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 

18.februāra Atzinuma Nr.13.13-4 kopija uz 6 lp., iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti uz 10 

lp. pievienoti protokolam. 

 

6. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi būvniecības ierosinātājas 

[..], p.k.[..],  būvniecības iesniegumu, kurš ir iesniegts Būvvaldē, izmantojot BIS, un būvprojekta 

izstrādātāja būvprojekta vadītāja [..], sert. Nr.[..], izstrādāto būvprojektu “Dzīvojamā māja, 

saimniecības ēka un šķūnis” nekustamajā īpašumā [..], zemes vienības kadastra apzīmējums [..], 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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2.grupas ēkas (dzīvojamā māja un saimniecības ēka) un 1.grupas ēka (šķūnis), ēku galvenais 

lietošanas veids 1110 (dzīvojamā māja), 1274 (saimniecības ēka un šķūnis), būvniecības veids – 

jauna būvniecība (turpmāk – Būvniecības ieceres iesniegums), kopsakarībā ar Būvvaldes rīcībā 

esošo informāciju, konstatēja sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) 

tiešsaistes datiem nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst divas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ir reģistrēts 

zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..], p.k.[..] (būvniecības ierosinātāja). 

2020.gada 8.aprīlī Būvvalde veica būvju pārbaudi Nekustamajā īpašumā, apsekošanas 

rezultāti ir apkopoti 2020.gada 8.aprīļa Atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-3567. 

Pārbaudes laikā Būvvalde konstatēja, ka dzīvojamā māja, saimniecības ēka un šķūnis ir jau 

uzbūvēti, un ir nepieciešams pieprasīt būvniecības  likumību apliecinošus dokumentus. [..] 

iesniedza Būvvaldē dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektu, kuru 1989.gada 13.martā 

ir akceptējis Limbažu rajona galvenais arhitekts, un kurš apliecina būvniecības uzsākšanas 

likumību, bet uzbūvētās ēkas neatbilst akceptētajam būvprojektam. 

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

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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

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

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

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

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

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

veikta; 

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

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

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

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

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

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

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

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

īpašnieks.  

Būvniecības likuma 9.pants nosaka, ka būve projektējama, būvējama un ekspluatējama 

atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 

2) ugunsdrošība; 

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 

6) energoefektivitāte; 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

Būvvalde secina, ka Iesniedzējai ir nepieciešams laiks, lai savāktu trūkstošos dokumentus un 

informāciju, tāpēc ir jāpagarina administratīvā akta izdošanas termiņu. 

2020.gada 9.aprīlī Būvvalde pieņēma lēmumu Nr. 13.12.1-50, ar kuru tika nolemts pagarināt 

administratīvā akta (būvatļaujas) izdošanas termiņu līdz 2020.gada 2.augustam, un uzdot 

būvniecības ierosinātājai [..], p.k.[..], iesniegt Būvvaldē dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un 
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šķūņa būvniecības likumību apliecinošus dokumentus līdz šī lēmuma 1.punktā minētajam termiņam 

un lūgt Domi pieņemt lēmumu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā 

izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un 

šķūņa būvniecība. 

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē 

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. Dome konstatē, ka lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku 

novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā būtu ir jāpieņem Domei nevis 

Būvvaldei. 

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

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

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

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

saskaņā ar 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

  

1. Atļaut [..], p.k.[..], dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un šķūņa būvniecību (legalizāciju) 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

[..]. 

2. Uzdot [..], p.k.[..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un 

šķūņa tehniskās apsekošanas atzinumu par būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā 

daļā minētajām būves būtiskajām prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija 

noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā 

apsekošana”” 2.punktu. 

 

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

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

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

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

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

 

Lēmums Nr.178. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2020.gada 8.aprīļa 

Atzinuma Nr.BIS-BV-19.9-2020-3567 kopija uz 6 lp. un situācijas plāna kopija uz 1 lp.  pievienoti 

protokolam. 

 

 

7. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

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

 Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 

40003466281, 2020.gada 6.aprīļa iesniegumu  “Par grozījumiem smilts atradnes “Ķulaurga” 

ieguves atļaujā”, kas ir saņemts Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2020.gada 

6.aprīlī un reģistrēts ar Nr. 3.12/449 (turpmāk - Iesniegums), konstatē sekojošo.  

 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanas kārtību un saturu nosaka LR 

likums “Par zemes dzīlēm”, 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” (turpmāk - 

Ministru kabineta noteikumi Nr.696) un Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 

“Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. 

 Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu 

par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 

pasi” nosaka valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanas licenci, 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un derīgo izrakteņu atradnes pasi. 

 AS “Latvijas valsts meži” ir iesniedzis Domē Iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā smilts ieguvei “Ķulaurga” nekustamajā īpašumā 

“Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6672 001 0129, 

ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6672 008 0070, Iesniegumam ir pievienoti 

Derīgo izrakteņu ieguves limits, Derīgo izrakteņu atradnes pase, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns, un Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2010.gada 22.aprīļa 

tehniskie noteikumi Nr. VA10TN60 u.c. dokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.696  

26.un 27.punktos noteiktajam. 

 2010.gada 20.maijā Dome sākotnēji atradnei “Ķulaurga” bija izsniegusi bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.2/2010, kas bija derīga līdz 2019.gada 7.janvārim. 

 2018.gada 19.decembrī Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.390 “Par bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauja Nr.2/2010 termiņa pagarināšanu līdz 2035.gada 20.maijam (grozījumi 

Nr.1) saskaņā ar LR likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju izsniedz 

uz 25 gadiem. 

AS “Latvijas valsts meži” Iesniegumā informē, ka izsniegts jauna Derīgo izrakteņu ieguves limits 

un Derīgo izrakteņu atradnes pase, kuros ir precizēti atlikušie derīgo izrakteņu krājumu apjomi – 

smilts 241,18 tūkst.m3 un mainīta derīgo izrakteņu krājumu kategorija – akceptēti N kategorijas 

krājumi. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz LR likumu “Par zemes dzīlēm”, 2011.gada 

6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „ Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes 

iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”, Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta 

noteikumiem Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un saskaņā ar 2020.gada 13.maija 

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

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

 Izdarīt grozījumus Nr.2 AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.2/2010 (ar grozījumiem Nr.1) smilts ieguvei nekustamajā 

īpašumā “Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6672 

001 0129, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6672 008 0070, (pielikums Nr.1), 

atļauja derīga līdz 2035.gada 20.maijam, un precizēt atlikušos derīgo izrakteņu krājumu apjomus 

saskaņā ar Derīgo izrakteņu ieguves limitu un Derīgo izrakteņu atradnes pasi – smilts 241,18 

tūkst.m3 un mainīt derīgo izrakteņu krājumu kategoriju – N kategorijas krājumi. 

 

Lēmums Nr.179. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 13 lp. pievienoti protokolam. 
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8. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010327 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], dzīvojoša [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2020.gada 

29.aprīļa iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 29.aprīlī ar reģ. 

Nr. 3.16/360) par administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr. 207010327 apstrīdēšanu, 

konstatēja: 

1.1. 2020.gada 25.aprīlī, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema, saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 2113.pantu, veica kontroli pār mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanās, tai skaitā apstāšanās un stāvēšana noteikumu ievērošanu 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā. 

1.2. 2020.gada 25.aprīlī, plkst. 15:05, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, starp īpašumiem 

„Kautkājas” un „Veczemju klintis” Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona 

Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema konstatēja, ka automašīna [..], 

ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk – Transportlīdzeklis), ir novietota stāvēšanai 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ārpus autoceļa, ar ko Transportlīdzekļa 

vadītājs ir pārkāpis Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktu, par ko paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 57.3 pantā pirmajā daļā. Pārkāpums ir fiksēts ar ierīci 

SAMSUNG SM-J600FN/DS. 

1.3. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā ir noteikts, ka krasta kāpu aizsargjoslā 

un pludmalē aizliegts ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus autoceļiem, 

pludmalē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju 

apsaimniekošanu vai uzraudzību. Aizsargjoslu likuma 6.panta otrās daļas 1.punktā noteikts, 

ka: krasta kāpu aizsargjosla ir aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas 

platuma, bet nav mazāks par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas 

dabiskā sauszemes veģetācija, izņemot gadījumus, ja pilsētās ir apstiprināts vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojums, krasta kāpu aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 

150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus. Par iepriekš minētā 

likuma neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.3panta pirmā daļā, kur 

noteikts, ka par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai 

apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslā, pludmalē, vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - uzliek naudas sodu 

transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro. 

1.4. Ņemot vērā to, ka automašīnas vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar 

2007. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 568 „Kārtība, kādā 

noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums par mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanos noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā” 

un LAPK 211.3 pantu, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu – paziņojumu Nr.207010327 (turpmāk – protokols-paziņojums). Cita starpā 

LAPK 205.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka institūcijas (amatpersonas), kas 

pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas ir arī institūcijas (amatpersonas), kuras 

pašvaldības dome pilnvarojusi izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.457 „Salacgrīvas novada 

pašvaldības nolikums” 5.5.apakšpunktā noteikts, ka pašvaldības centrālā administrācija ir 

pašvaldības iestāde, kas cita starpā sastāv no Sabiedriskās kārtības nodaļas. Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieku uzdevumi norādīti publiski pieejamā internetvietnē 

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novads/skn/?text_id=43393, kur norādīts, 

ka minētās nodaļas kārtībnieku uzdevumi ir kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un 

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novads/skn/?text_id=43393


15 

 

stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzlikt sodu (naudas sodu), ja pārkāpti 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē 

vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

1.5. Izvērtējot izdarītā administratīvā pārkāpuma sabiedrisko bīstamību, dabai nodarītā 

kaitējuma apmēru un citus apstākļus, kas ietekmē piemērojamā soda apjomu, Salacgrīvas 

novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Anna 

Mundiciema Transportlīdzekļa vadītājam piemēroja LAPK 57.3panta pirmās daļas ietvaros 

paredzēto naudas sodu EUR 30 (trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka 2020.gada 25. aprīlī devās izbraucienā ar ģimeni uz 

Veczemju klintīm, savu auto novietojot ceļa malā uz grants smilšu seguma, kas vizuāli atgādina 

ceļa paplašinājumu. Automašīnas novietojums neesot radījis pārvietošanās ierobežojumus citām 

automašīnām, kā arī neizskatījās dabai nedraudzīgi. Iesniedzējs arī norāda, ka automašīnas riteņi 

neatradās ne uz sūnām, ne bīstami tuvu koku saknēm, ne arī kā savādāk nenodarīja kaitējumu 

dabai. 

3. Aplūkojot šī lēmuma 1.pielikuma attēlus, ir nepārprotami redzams, ka Transportlīdzeklis 

atrodas ārpus autoceļa - Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Attēlu fonā 

saskatāma jūra, kā arī attēlos redzams, ka Transportlīdzeklis neatrodas uz ceļa. Brīdī, kad veikti 

fotouzņēmumi un stādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums, nekas neliecināja, ka 

tuvumā būtu bijis kāds cilvēks. Cita starpā, īpašumi „Kautkājas” un „Veczemju klintis”, starp 

kuriem tika novietots Transportlīdzeklis, atrodas ceļa posmā Lielurgas – Oltūži un uz minētā 

ceļa posma, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.442 

uzstādītas ceļa zīmes Nr. 523 “Stāvēšanas aizlieguma zona”, kuras nosaka, ka stāvēt aizliegts uz 

visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523.zīmi (2.pielikums – ceļa zīmju 

Nr.523 izvietojuma shēma uz ceļa Lielurgas – Oltūži). 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka Transportlīdzekļa vadītājs, 2020.gada 

25. aprīlī, iebraucot un novietojot stāvēšanai Transportlīdzekli Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, starp īpašumiem „Kautkājas” un 

„Veczemju klintis”, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā 

atbildība LAPK 57.3 panta pirmajā daļā. LAPK 57.3 panta pirmajā daļā paredzētais minimālais 

naudas sods ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro). Šāds pārkāpums izdarīts pirmo reizi. 

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

287.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2020.gada 13.maija Attīstības komitejas 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas Sabiedriskās kārtības nodaļas 

kārtībnieka Annas Mundiciemas 2020.gada 25. aprīļa sastādīto administratīvā pārkāpuma 

protokolu-paziņojumu Nr. 207010327, bet [..] (dzīvojoša [..]) iesniegto sūdzību noraidīt. 
 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

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

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

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

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.180. Pielikumi uz 4 lp., administratīvais akts uz 6 lp., iesniegums uz 3 lp. un 

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.207010327 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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9. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.207010330 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], dzīvojoša [..] (turpmāk – Iesniedzējs), 2020.gada 

05.maija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 05.maijā ar 

reģ. Nr.3.16/376) par administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr. 207010330 

apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2020.gada 04.maijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema, saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 2113.pantu, veica kontroli pār mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanās, tai skaitā apstāšanās un stāvēšana noteikumu ievērošanu 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā. 

1.2. 2020.gada 04.maijā, plkst. 14:38, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, starp īpašumiem 

„Kutkājas” un „Veczemju klintis” Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona 

Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema konstatēja, ka automašīna [..], 

ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk – Transportlīdzeklis), ir novietota stāvēšanai 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ārpus autoceļa, ar ko Transportlīdzekļa 

vadītājs ir pārkāpis Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktu, par ko paredzēta 

administratīvā atbildība LAPK 57.3 pantā pirmajā daļā. Pārkāpums ir fiksēts ar ierīci 

SAMSUNG SM-J600FN/DS. 

1.3. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 6.punktā ir noteikts, ka krasta kāpu aizsargjoslā 

un pludmalē aizliegts ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus autoceļiem, 

pludmalē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju 

apsaimniekošanu vai uzraudzību. Aizsargjoslu likuma 6.panta otrās daļas 1.punktā noteikts, 

ka krasta kāpu aizsargjosla ir aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, 

bet nav mazāks par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija, izņemot gadījumus, ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojums, krasta kāpu aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 150 metriem, 

obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus. Par iepriekš minētā likuma 

neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība LAPK 57.3panta pirmā daļā, kur noteikts, 

ka par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās 

noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē, vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - uzliek naudas sodu transportlīdzekļa 

vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro. 

1.4. 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.86 “Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika” 5.punkts nosaka, ka krasta kāpu 

aizsargjoslu, ja nepieciešams, dabā apzīmē ar īpašām informatīvām zīmēm. Šis pats punkts 

nosaka arī to, ka informatīvās zīmes izvieto pie ceļiem, kas šķērso krasta kāpu aizsargjoslu 

un informatīvo zīmju izvietojumu dabā nosaka attiecīgās pašvaldības.  

1.5. Ņemot vērā to, ka automašīnas vadītājs neatradās pārkāpuma izdarīšanas vietā, saskaņā ar 

2007. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 568 „Kārtība, kādā 

noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums par mehānisko 

transportlīdzekļu pārvietošanos noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā” 

un LAPK 211.3 pantu, Salacgrīvas novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks Anna Mundiciema noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu – paziņojumu Nr.207010330 (turpmāk – protokols-paziņojums). Cita starpā 

LAPK 205.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka institūcijas (amatpersonas), kas 

pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas ir arī institūcijas (amatpersonas), kuras 

pašvaldības dome pilnvarojusi izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un saskaņā ar 

Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.457 „Salacgrīvas novada 
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pašvaldības nolikums” 5.5.apakšpunktā noteikts, ka pašvaldības centrālā administrācija ir 

pašvaldības iestāde, kas cita starpā sastāv no Sabiedriskās kārtības nodaļas. Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieku uzdevumi norādīti publiski pieejamā internetvietnē 

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novads/skn/?text_id=43393, kur norādīts, 

ka minētās nodaļas kārtībnieku uzdevumi ir kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzlikt sodu (naudas sodu), ja pārkāpti 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē 

vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

1.6. Izvērtējot izdarītā administratīvā pārkāpuma sabiedrisko bīstamību, dabai nodarītā 

kaitējuma apmēru un citus apstākļus, kas ietekmē piemērojamā soda apjomu, Salacgrīvas 

novada domes pilnvarotā amatpersona Sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks Anna 

Mundiciema Transportlīdzekļa vadītājam piemēroja LAPK 57.3panta pirmās daļas ietvaros 

paredzēto naudas sodu EUR 30 (trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka ievērojot vides prasības ir tiesīgs novietot automašīnu 

ceļa malā saglabājot 3m platu brīvu braukšanas joslu citiem autovadītājiem, norādot, ka šādu 

prasību arī šajā gadījumā bija izpildījis novietojot auto ceļa labajā pusē, kura tostarp ir 

norobežota ar akmeņiem un informatīvu zīmi par kāpu aizsargjoslas sākumu. Iesniedzējs 

norāda, ka informatīvā zīme “Kāpu zonas sākums” ir uzstādīta jau aiz Iesniedzēja minētajiem 

norobežojošajiem akmeņiem un ir nepārprotami skaidrs, ka kāpu zona sākas aiz minētās zīmes. 

Norāda, ka iesniegumam pievienotajās fotogrāfijās ir nepārprotami redzams, ka automašīna 

atrodas uz ceļas braucamās daļas un tā nekādi nevar atrasties kāpu zonā aiz iepriekšminētajiem 

akmeņiem un informatīvās zīmes. 

3. Aplūkojot šī lēmuma 1.pielikuma attēlus, ir nepārprotami redzams, ka Transportlīdzeklis 

atrodas ārpus autoceļa uz meža zemes - Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. 

Attēlu fonā saskatāma jūra, kā arī attēlos redzams, ka Transportlīdzeklis neatrodas uz ceļa. 

Brīdī, kad veikti fotouzņēmumi un stādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums, 

nekas neliecināja, ka tuvumā būtu bijis kāds cilvēks. Cita starpā, īpašumi „Kautkājas” un 

„Veczemju klintis”, starp kuriem tika novietots Transportlīdzeklis, atrodas ceļa posmā Lielurgas 

– Oltūži un uz minētā ceļa posma, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra 

lēmumu Nr.442 uzstādītas ceļa zīmes Nr.523 “Stāvēšanas aizlieguma zona”, kuras nosaka, ka 

stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523.zīmi (2.pielikums – 

ceļa zīmju Nr.523 izvietojuma shēma uz ceļa Lielurgas – Oltūži). 

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka Transportlīdzekļa vadītājs, 2020.gada 

04. maijā, iebraucot un novietojot stāvēšanai Transportlīdzekli Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, starp īpašumiem „Kutkājas” un 

„Veczemju klintis”, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā 

atbildība LAPK 57.3 panta pirmajā daļā. LAPK 57.3 panta pirmajā daļā paredzētais minimālais 

naudas sods ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro). Šāds pārkāpums izdarīts pirmo reizi. 

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

287.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2020.gada 13.maija Attīstības komitejas 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas Sabiedriskās kārtības nodaļas 

kārtībnieka Annas Mundiciemas 2020.gada 04.maija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojumu Nr. 207010330, bet [..] (dzīvojoša [..]) iesniegto sūdzību noraidīt. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.panta pirmo daļu lēmumu 

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

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/novads/skn/?text_id=43393
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deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.panta pirmo 

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

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.181. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 7 lp., iesniegums uz 2 lp. un  

administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma Nr.207010330 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

10. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala  

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

 

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

daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumu Nr. 99 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas iela 3B, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu 

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

2020.gada 27.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.11, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir 

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.aprīlī ar reģ. Nr. 18.1.2/52) 

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

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

EUR 2520,00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro). 

  Ņemot vērā  2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes starpgabala 

Baznīcas ielā 3B, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6605 003 0073 pārdošanu par 

brīvu cenu EUR 2520,00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu 

ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..],  personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.182. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.11 kopija uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

11. § 

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

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

 

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

daļas 1.punktu, Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumu Nr.100 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

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

2020.gada 27.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.10, ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas [..] ir 

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.aprīlī ar reģ. Nr. 18.1.2/51) 

par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā pirkšanu un samaksāta 

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

euro 1120,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro). 
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  Ņemot vērā  2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes 

starpgabala Selgas iela 5A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 007 0098 

pārdošanu par brīvu cenu euro 1120,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro) un 

noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.183. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Īpašums Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0296, sastāv no 

nedzīvojamas telpas Nr.713 73,08 kv.m platībā un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas uz zemes 741/11984. 

Īpašums uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.338 

713. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 11.maija Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas, 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes 

pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0296. 

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

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.184.  

 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma -  apbūvēta zemes gabala Rožu Villa, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā, domājamās daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

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

20.aprīļa iesniegums (reģistrēts ar  Nr.3.16.2/327) par zemes gabala “Rožu Villa” ar zemes vienības 

kadastra apz.[..] 3/5 domājamās daļas apmērā nodošanu atsavināšanai.       

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 
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Ar Liepupes pagasta padomes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.1-18/249 [..] piešķirta 

pastāvīgā lietošanā zeme [..]. 

Ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2009.gada 30.oktobra lēmumu 

Nr.15-03-R4/141 [..] piešķirta īpašumā par samaksu zeme [..] 0,3118 ha platībā un noteikts 

izpērkamās zemes samaksas apmērs. 

Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās daļas 3.punkts 

nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām 

kadastra datus līdz 2012.gada 30.jūnijam par tām zemes vienībām, par kurām nav noslēgti zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgumi ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 

2011.gada 30.decembrim. 

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa 2012.gada 30.jūnijā ar savu vēstuli 

Nr.10-03-V1/142528-1/1 “Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” Salacgrīvas novada 

pašvaldību informēja, ka par zemes vienību 0,3118 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. 

Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešās daļas noteiktajā 

kārtībā Salacgrīvas novada dome 2012.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.456 “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas novadā” ar kuru [..] izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] 0,3118 ha platībā, kā arī iepriekš 

minētais zemes gabals atzīts par Salacgrīvas novada domei piekritīgu un uzņemts tās bilancē. 

Ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.15 “Par nosaukuma un 

adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Liepupes pagastā” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

[..] un uz tās esošām ēkām mainīts nosaukums un adrese [..] uz nosaukumu un adresi “Rožu Villa”. 

2013.gada 31.janvārī ar [..] noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.8-2.1/8 par 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] “Rožu Villa” nomu 0,3118 ha platībā. 

Pamatojoties uz Zemesgrāmatas tiesneses Antras Bušmanes 2019.gada 21.janvāra lēmumu 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Rožu Villa”, kadastra Nr.[..] 0,3118 ha 

platībā nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000585135 uz Salacgrīvas 

novada pašvaldības vārda. 

Īpašuma tiesības uz ēkām Rožu Villa, īpašuma kadastra Nr.[..], esošās būves- dzīvojamās 

mājas (kadastra apzīmējums [..]) un divām palīgēkām (kadastra apzīmējumi  [..]), saskaņā ar 

Zemesgrāmatas tiesneses Ineses Čakšas 2019.gada 12.novembra lēmumu ir nostiprinātas Liepupes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..] uz [..] vārda. 

Ar 2020.gada 20.aprīļa iesniegumu (reģistrēts ar  Nr. 3.16.2/327) [..] Salacgrīvas novada 

pašvaldībai iesniedza papildus ar lietu saistītus dokumentus: 

1. 2000.gada 6.augusta pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Liepupes pagasta dzīvojamo 

māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju Inesi Alksni un [..] par zemes gabala domājamās daļas 

un dzīvojamās mājas [..] 2/5 (divu piekto) domājamo daļu iegūšanu īpašumā [..]. 

2. Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Daces Ozoliņas 2004.gada 7.aprīlī izdoto 

Mantojuma apliecību ar reģistra nr.2418 (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) ar kuru 

mantojuma tiesībās uz mirušās [..] atstāto mantojumu 2/5 (divām piektām) domājamām daļām no 

zemes gabala [..] ir apstiprināta [..]. 

No augstāk minētā secināms, ka īpašuma tiesības uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

[..] “Rožu Villa” (kadastra Nr.[..]) 0,3118 ha platībā 2/5 (divu piekto) domājamo daļu apmērā 

zemesgrāmatā ir nostiprināmas uz [..] vārda. 

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

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

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

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

atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, 44.1 panta pirmo daļu, likuma „Par 

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

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 23.aprīļa Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4, 2020.gada 13.maija Attīstības un 
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Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvēta zemesgabala daļu “Rožu Villa”, kadastra Nr.[..], 0,3118 ha 3/5 (trīs piektās) 

domājamās daļas. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma 3/5 domājamās daļas nosacīto cenu EUR 

830,00 (astoņi simti trīsdesmit euro). 

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

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.185. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas 2020.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma -  neapbūvēta zemes gabala Rožu Villa 1, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

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

20.aprīļa iesniegumu (reģistrēts ar  Nr. 3.16.2/327) par neapbūvēta zemes gabala Rožu Villa 1 
(nosaukums mainīts ar  Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.15 “Par nosaukuma un adreses 

maiņu nekustamiem īpašumiem Liepupes pagastā” no Kalnporkas uz Rožu Villa 1), Liepupes pagastā, kadastra 

Nr.6660 009 0346, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0346 (0,5034 ha platībā) atsavināšanu. 

Atsavināšanas ierosinājums iesniegts,  izmantojot likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas ierosināšanas tiesības. 

2001.gada 23.maijā ar Liepupes pagasta padomes lēmumu “Par zemes piešķiršanu 

lietošanā”, [..] piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0346 (0,5034 ha platībā). 

2012.gada 26.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456 [..] izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apz. 6660 009 0346 (0,5034 ha platībā). 

2013.gada 31.janvārī [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgusi lauku apvidus zemes 

nomas līgumu Nr. 8-2.1/8 par zemes gabala Rožu Villa 1,  kadastra Nr. 6660 009 0346 (0,5034 ha 

platībā) nomu. 

Īpašumtiesības Salacgrīvas novada pašvaldībai uz zemes gabalu Rožu Villa 1, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0346, zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 

0346 (0,5034 ha platībā) nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000585805. 

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

atsavināšanas likums” 4. panta ceturtās daļas 8.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un likuma „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 23.aprīļa 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4,  saskaņā ar 

2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvētu 

zemesgabalu, Rožu Villa 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0346, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0346 (0,5034 ha platībā), pārdodot par brīvu cenu personai, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1670,00  (viens tūkstotis 

seši  simti septiņdesmit euro). 

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

pielikumu. 

 

Lēmums Nr186. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 19.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.54 “Par 

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

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

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

novēršanas likums” 3.pantu, 2020.gada 19.marta pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 

protokolu Nr.3, saskaņā ar 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā, kadastra Nr. 6660 009 0522 (0,1610 ha platībā) nosacīto cenu – EUR  920,00 

(deviņi simti divdesmit euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.187. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 19.marta sēdes protokola Nr.3 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Robežu iela 1A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2019.gada 1.aprīļa 

atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts 2019.gada 2.aprīlī ar reģ. Nr. 17.4.2/80) par pašvaldībai 

piederoša zemes starpgabala Robežu iela 1A, kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes vienības kadastra 

apz. 6615 007 0229 (422 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, Robežu ielā 1A, nodošanu atsavināšanai. 
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Zemes stapgabalam Salacgrīvā, Robežu iela 1A, kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes 

vienības kadastra apz. 6615 007 0229 (422 kv.m platībā) piegul [..] īpašumā esošs zemes gabals [..], 

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

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..]. 

Zemes starpgabala Salacgrīvā, Robežu iela 1A, kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 007 0229 īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000597457. 

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 23.aprīļa Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.4 un saskaņā ar 

2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), 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 Robežu iela 1A, kadastra Nr. 

6615 007 0233, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0229 (422 kv.m platībā). 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu 2 230,00 euro (divi 

tūkstoši divi simti trīsdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība 70,00 euro. 

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

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.188. Pielikums uz 5 lp., iesniegums uz 1 lp. un  Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas 2020.gada 23.aprīļa sēdes protokola Nr.4 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

17. § 

Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam Pietrags, Ainažu pagastā,  

Salacgrīvas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam 

“Pietrags”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu, jo 2020.gada 20.maijā saņemts biedrības “Makšķernieku klubs “Salackrasti”” 

iesniegums, kurā aicināts papildus izvērtēt iespēju šo teritoriju izmantot makšķerēšanas tūrismam 

un dažādām citām idejām, ko būtu vērts apspriest. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 

 

  Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par priekšlikumu atlikt jautājumu par 

nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam “Pietrags”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, 

izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

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

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

Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 

Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam 

“Pietrags”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

 

Lēmums Nr.189. Lēmuma projekts uz 10 lp. pievienots protokolam. 
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18. § 

Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Kristiāna Dāla ielā 1,  

Ainažos, Salacgrīvas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

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

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

2020.gada 14.janvāra iesniegums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.18.1.2/4) par 

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

vienības kadastra apz. 6605 002 0074. 

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

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

platība ir 5648 kv.m. 

Zemes gabalā atrodas kanalizācijas pārsūknēšanas aka, kas aizņem aptuveni 248 kv.m 

zemes. 

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

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

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

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

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

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

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

ierakstīšanas zemes grāmatās. 

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

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

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

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

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

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

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

blīvums 30%, būvju maksimālais stāvu skaits 2). 

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

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

bezdarba samazināšanu. 

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

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

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

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

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

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

(reģ. Nr. 18.1.2/14) un ņemot vērā 2020.gada 13.maija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

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

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai daļai no zemes gabala 

Ainažos Kristiāna Dāla ielā 1, kadastra apz. 6605 002 0074, 5400 kv.m platībā (pielikums 

Nr.1). 

2. Nekustamā īpašuma Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta 

būvniecībai. 

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

4. Noteikt Apbūves tiesību izsoles sākumcenu vienam gadam – eur 225,92. 
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5. Papildus izsolē nosolītai Apbūves tiesību gada maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās 

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka apbūves tiesīgais veic vienreizēju maksājumu Salacgrīvas 

novada domei, kas ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro),  sedzot pašvaldības izmaksas, kas 

saistītas ar apbūves tiesības maksas noteikšanu. 

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

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

tiesības vienpusēji lauzt Apbūves tiesību līgumu: 

8.1. ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.novembrim Apbūves tiesīgajam jāiesniedz Salacgrīvas 

novada būvvaldē būvniecības ieceres iesniegums; 

8.2. ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.aprīlim Apbūves tiesīgajam jāizstrādā  būvprojekts 

minimālā sastāvā un jāizņem būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbu 

veikšanai; 

8.3. ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.janvārim Apbūves tiesīgajam jāuzceļ un atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem jānodod ekspluatācijā visas apbūves tiesību 

līgumā paredzētās ēkas (būves). 

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

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

 

Lēmums Nr.190. Pielikumi uz 13 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80  

“Par Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā 

Salacgrīvas ostas pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.160 “Noteikumi par 

Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu”, likuma “Likums par ostām” 4.panta trešo daļu, un saskaņā ar 

2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu 

grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr. 80 “Par Salacgrīvas novada 

domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas pārvaldei”: 

 

Papildināt lēmumu ar 1.6.punktu šādā redakcijā: 

“1.6.  Kadastra Nr.6615 001 0103, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 001 0102, 

platība 1824 m2, adrese: Ostas iela 4A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.”  

 

Lēmums Nr.191. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 5.maija 

iesniegums, kas reģistrēts ar reģ. Nr.3.16.2/375 par daļu zemes gabala Meldru ielā Salacgrīvā 

iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai. 

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

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

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

Nr. 14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 
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2.punktu un ņemot vērā 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Meldru ielā, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 

004 0256 286 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu shēmu. 

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. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 12 gadi. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka [..] žoga novietošana, lai norobežotu Meldru ielas gājēju – velo celiņu no īpašuma 

Meldru ielā 14,  jāsaskaņo ar Salacgrīvas novada domes ainavu arhitektu un pēc saskaņojuma 

saņemšanas žoga būvniecības iecere jāiesniedz Salacgrīvas būvvaldē caur Būvniecības 

informācijas sistēmu www.bis.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.192. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

21. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu Meldru ielā, Salacgrīvā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], adrese: [..], 2020.gada 8.aprīļa 

iesniegums, kas reģistrēts ar reģ. Nr.3.16.2/303 par daļu zemes gabala Meldru ielā Salacgrīvā 

iznomāšanu piemājas saimniecības uzturēšanai. 

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

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

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

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

2.punktu un ņemot vērā 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

  

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Meldru ielā, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 

004 0256 395 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu shēmu. 

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. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 12 gadi. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Noteikt, ka [..] žoga novietošana, lai norobežotu Meldru ielas gājēju – velo celiņu no īpašuma 

Meldru ielā 14,  jāsaskaņo ar Salacgrīvas novada domes ainavu arhitektu un pēc saskaņojuma 

saņemšanas žoga būvniecības iecere jāiesniedz Salacgrīvas būvvaldē caur Būvniecības 

informācijas sistēmu www.bis.gov.lv. 
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Lēmums Nr.193. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

Par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/40 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 8.aprīlī saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģ. 

Nr. 3.16.2/300) par 2015.gada 29.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/40 pagarināšanu. 

Ar 2015.gada 29.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/40, [..]  iznomāts pašvaldības 

zemes gabals Jaunā ielā 14, Salacgrīvā,  zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0058 (0,7555 ha 

platībā). 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. 

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

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 Jaunā ielā 14, Salacgrīvā,  

zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0058 (0,7555 ha platībā) un tā noteikta 52,97 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 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Jānis Lipsbergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 

1. Pagarināt 2015.gada 29.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/40  ar [..], personas kods 

[..], nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes gabalam zemes gabalam Jaunā ielā 14, Salacgrīvā,  zemes 

vienības kadastra apz. 6615 006 0058 (0,7555 ha platībā) -  52,97 euro (piecdesmit divi 

euro un 97 centi); 

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

pievienotās vērtības nodokli; 

1.3. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 6 gadi; 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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1.4. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

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

 

Lēmums Nr.194. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par 2015.gada 10.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/57 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 9.martā saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģ. 

Nr.3.16.2/206) par 2015.gada 10.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/57 pagarināšanu. 

 Ar 2015.gada 10.augustā noslēgto zemes nomas līgumu 8-2.1/57 [..] iznomāta daļa no 

pašvaldības zemes gabala Ezera krasts, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 

0437  1,5 un 2,77 ha platībā ar kopējo platību 4,27 ha. 

Zeme tiek izmantota lauksaimnieciskai izmantošanai.  

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 27.aprīlī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā saņemts un reģistrēts ar Nr.18.1.2/65 sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabala daļai Liepupes pagastā, 

Ezera krasts, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0437 4,27 ha platībā un tā noteikta eur 251,00. 

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 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 10.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/57 ar [..], personas 

kods [..], nosakot nomas maksu gadā daļai zemes gabala Ezera krasts, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0437  4,27 ha platībā -  eur 251,00 (divi simti piecdesmit viens 

euro). 

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

vērtības nodokli. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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3. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu līdz 2028.gada 31.decembrim. 

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

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

 

Lēmums Nr.195. Izziņa par tirgus nomas maksas noteikšanu uz 3 lp. un iesniegums uz 2 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..] 

 

Ņemot vērā Sociālā dienesta sniegto informāciju par esošos situāciju par  pašvaldības 

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

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

2020.gada 11.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 2020.gada 13.maija 

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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis 

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

 

Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim “Jaunieši 1” -  2, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā ar kopējo platību 51,3 kv.m. 

 

Lēmums Nr.196.  

 

25. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], deklarētā dzīves vietas adrese [..], 

2020.gada 21.aprīļa iesniegums (reģistrēts Nr.3.16.2/328) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

2020.gada 27.aprīlī Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/150 un iesaka sniegt 

personai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldības dzīvokli [..] (51,3m2) platībā. 

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

palīdzību pirmā kārtā Sociālā dzīvokļa izīrēšanai ar kārtas Nr.6. 

Dzīvoklis [..] 51,3 m2 platībā ir brīvs, neizīrēts. 

Ar 2020.gada 20.maija domes lēmumu Nr.196 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu 

dzīvoklim [..]”, dzīvoklim noteikts Sociālo dzīvokļu statuss. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka persona  

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.4. punkta  nosacījumiem ir tiesīgs īrēt sociālo 

dzīvokli.  

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

“Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 4.4. punktu, 10.punktu,  2013.gada 

25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres 

maksas apstiprināšanu” 2.punktu, kā arī pamatojoties uz 2020.gada 11.maija Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas, 2020.gada 13.maija 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, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..] uz Sociālo dzīvokli [..] (51,3 m2) platībā. 
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2. Noteikt īres maksu 0,03 euro  par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.197. Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2020.gada 27.aprīļa atzinums 

Nr.1.17/150 uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu 

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

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

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

 

Pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410 

apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumiem par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu 

līdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtību”, saskaņā ar 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 

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

Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Sanita Šlekone 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

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

 

1. Noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas no 01.06.2020. saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt tehnikas degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 

3. Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas: 

 
Automašīnas marka (lietotājs) Valsts Nr. Stāvvieta 

VW PASSAT (domes priekšsēdētājs) HO 445 „Avoti”, Salacgrīvas pagasts 

VW KOMBI (domes šoferis) KO 2587 Krasta iela 44, Salacgrīva  

VW CARAVELLE (domes šoferis) KL 7543 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

VW CADDY (ceļu un apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists) 
KO 2588 “Vecapiņi” Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads 

VW CARAVELLE (sociālais dienests) HD 1179 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

VW CADDY LIFE (Veco ļaužu mītne 

Sprīdīši”) 
MH 225 Salacgrīvas pagasts “Mazsprīdīši”  

MAZDA 5 (Salacgrīvas vidusskola) HP 5741 Pērnavas iela 31, Salacgrīva 

OPEL MERIVA (Liepupes pagasta pārvalde) GC 6753 „Kalnozoli”, Liepupes pagasts 

OPEL VIVARO (Liepupes pārvaldes šoferis) GJ 5564 „Veiksmes”, Liepupes pagasts 

VW PASSAT “(VARIANT) (Tehniskā un 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa) 
HD 3485 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

VW CADDY (Ainažu pilsētas pārvaldes 

vadītāja) 
HD 3493 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

DACIA DUSTER (kārtībnieki)  

 

LH 658 Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts  

vai Pērnavas ielā 15, Salacgrīva 

Piekabe – kravas kaste RB 1101 (Ainažu 

pilsētas pārvalde) 
N 5988 Kr. Barona iela 6, Ainaži 

Traktors T-16 M T 6787 LF Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

VW TRANSPORTER T6 kravas  MG 4751 Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

Hidrauliskais pacēlājs DINO 210 XT  Smilšu ielā 3, Salacgrīva 

Traktors T-25A  T 7819 LD Kr. Barona iela 6, Ainaži 

Kvadracikls Outlander MAX (Zvejnieku 

parks) 

TD 6192 Sporta iela 6, Salacgrīva   

WV UP! (izpilddirektors) Elektromobīlis EX 1406 “Zaķi”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads 

Piekabe Brentex Bren-370H (Zvejnieku parks) U 1795 Sporta iela 6, Salacgrīva   

Piekabe- laivu vedējs RB1L07 (Zvejnieku NV 9769 Krasta iela 44A,Salacgrīva 
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parks) 

 

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

Nr.411„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”.  

 

Lēmums Nr.198. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

 

Iepazinusies ar Salacgrīvas ostas pārvaldes 2020.gada 27.aprīļa iesniegumu Nr. 1-11/050 

“Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu”, ar kuru iesniegtas 

izskatīšanai un apstiprināšanai izmaiņas Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā, un pamatojoties uz 

likuma “Likums par ostām” 7.panta pirmo daļu, 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas un 

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

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas 

novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.98 (protokols Nr.4; 6.§) “Par Salacgrīvas ostas 

pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā (turpmāk 

tekstā – nolikums): 

 

Papildināt nolikumu ar 31.1 punktu un 32.1 punktu šādā redakcijā: 

“31.1Ostas valdes ārkārtas sēdēs un valdes sēdēs valstī izsludinātā ārkārtējā situācijā 

lēmumus var pieņemt arī: 

31.1.1 izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (videokonferenci, telefonkonferenci, 

elektronisko pastu), tādējādi nodrošinot iespēju ostas valdes locekļiem attālināti piedalīties 

apspriešanā un lēmumu pieņemšanā; 

31.2.1 nosūtot lēmuma projektus un ar tiem saistīto informāciju ostas valdes locekļiem un 

norādot termiņu, kurā ostas valdes loceklim jāpaziņo savs lēmums. 

32.1 Ja valdes loceklim nav iespējams kārtējā valdes sēdē piedalīties  klātienē, tam ir tiesības 

piedalīties sēdē, izmantojot videokonferenci. Valdes loceklis par savu piedalīšanos valdes sēdē, 

izmantojot videokonferenci, paziņo vismaz vienu dienu pirms valdes sēdes Salacgrīvas ostas 

pārvaldniekam.”. 

 

Lēmums Nr.199. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par grozījumiem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā 

 

Iepazinusies ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 17.04.2020. vēstuli                      

Nr. 1-14.3/20/124 “Par izmaiņām Nolikumā”, kurā lūgts apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu 

sporta skolas īstenoto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu aktualizētās realizēšanas 

vietas (sporta bāzes) saistībā ar 2020.gada aprīļa mēnesī uzsākto sporta skolas akreditācijas procesu, 

27.04.2020. vēstuli Nr. 1-14.3/20/127 “Par izmaiņām Sporta skolas nolikum”, un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

99.pantu, 2020.gada 11.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 

2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

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

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 
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grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.102 (protokols Nr.4; 10.§) 

“Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 13.3. punktu un 13.4.punktu šādā redakcijā: 

“13.3. futbolā, programmas kods 20V 813 00 1;  

13.4. smaiļošanā un kanoe, programmas kods 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;” 

2. Izteikt nolikuma 35.punktu šādā redakcijā: 

“35. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba 

likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts.” 

3. Izteikt nolikuma 37.punktu šādā redakcijā: 

“37. Sporta skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes 

likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību 

precizē darba līgums un amata apraksts.”. 

4. Izteikt nolikuma 75.punktu šādā redakcijā: 

“75. Sporta skola veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, 

tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.” 

5. Apstiprināt nolikuma pielikumu “Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu 

realizēšanai izmantotās sporta bāzes” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai 

izmantotās sporta bāzes”. 

 

Lēmums Nr.200. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

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

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

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.201. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Klimata pārmaiņu 

mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.110 “Par projekta 

“Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegšanu” 

(protokols Nr. 2; 52.3§). Projekta mērķis – mazināt klimata pārmaiņas, veicot Salacgrīvas novada 

publisko apgaismojuma energoietilpīgo daļu atjaunošanu.  
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2019.gada 30.maijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 

apstiprināja projektu “Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma 

infrastruktūrā”, Nr.19-09-FL05-F043.0202-000001. Projekta kopējās izmaksas 200000 EUR, tai 

skaitā publiskais finansējums 162119,69 EUR. 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 15.punktu, saskaņā ar 2020.gada 13.maija 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, Kristaps 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros realizētu projektu “Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu 

apgaismojuma infrastruktūrā”, ņemt kredītu 165114 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši 

viens simts četrpadsmit  euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10 

gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu 

atmaksāt no 2021.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.202.  

 

31. § 

Par biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB aprīkojums” 

līdzfinansēšanu 

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

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

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

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

nosacījumiem, projektam “BUB aprīkojums” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no 

projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 1286,11 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit 

seši euro, 11 centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 12861,10 EUR (divpadsmit tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit viens euro, 10 centi).  

Izskatījusi biedrības „Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” (reģ. Nr. 40008132166) 

valdes priekšsēdētaja Zigmāra Danča 2020.gada 27.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/357), 

pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā 

ar 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

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

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

 

Projekta „BUB aprīkojums” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā 

no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1286,11 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit seši euro, 

11 centi). 

 

Lēmums Nr.203. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 



34 

 

32. § 

Par biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta “Rotaļu laukums bērniem” 

līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

nosacījumiem, projektam “Rotaļu laukums bērniem” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no 

projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 1799 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit 

deviņi euro). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 17990 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit euro).  

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes 

priekšsēdētaja Mārča Kalniņa 2020.gada 8.maija iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/387), pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2020.gada 

13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

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

 

Projekta „Rotaļu laukums bērniem” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1799 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit 

deviņi euro). 

 

Lēmums Nr.204. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” 

pārvaldnieces Daces Kurpnieces ierosinājumu, noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās 

iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada 

lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§) nosacījumiem, saskaņā ar 2020.gada 11.maija Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt sekojošas Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” sniegto pakalpojumu 

maksas: 

1.1. Noteikt maksu par Zvejnieku parkā esošo telpu nomu Salacgrīvā, Sporta ielā 6: 

1.1.1. par administrācijas ēkas otrā stāva nomu par 1 diennakti (līdz 20 personām), tai 

skaitā tualešu, dušu, kafijas telpas izmantošanu EUR 70,25 

1.1.2. par saunas izmantošanu par pirmo stundu (līdz 15 personām), tai skaitā priekštelpa, 

dušas, tualete EUR 10,74 

1.1.3. par saunas izmantošanu par katru nākamo stundu (līdz 15 personām), tai skaitā 

priekštelpa, dušas, tualete EUR 7,10 

1.1.4. par saunas priekštelpas izmantošanu (neizmantojot saunu) par 1 stundu  (līdz 15 

personām), tai skaitā priekštelpa, dušas, tualete EUR 6,61 
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1.2. Noteikt maksu par trenažieru zāles izmantošanu Zvejnieku parkā, Sporta ielā 6: 

1.2.1. par trenažieru zāles izmantošanu par 1 stundu – PIEAUGUŠAJIEM EUR 1,24 

1.2.2. par trenažieru zāles izmantošanu par 1 stundu - SKOLĒNIEM LĪDZ 18.g.v. EUR 

0,87 

1.2.3. abonementa maksa par trenažieru zāles izmantošanu par 10 stundām 

PIEAUGUŠAJIEM EUR 9,92 

1.2.4. abonementa maksa par trenažieru zāles izmantošanu par 10 stundām SKOLĒNIEM 

LĪDZ 18.g.v EUR 6,94 

 

1.3. Noteikt maksu par futbola laukumu, hokeja laukuma un stadiona izmantošanu 

Zvejnieku parkā, Sporta ielā 4: 

1.3.1. par galvenā futbola laukuma izmantošanu futbola spēlei EUR 95,04 

1.3.2. par galvenā futbola laukuma izmantošanu futbola spēlei BĒRNIEM UN 

JAUNIEŠIEM EUR 66,53 

1.3.3. par galvenā futbola laukuma izmantošanu futbola treniņnodarbībai līdz 2 stundām 

EUR 57,85 

1.3.4. par galvenā futbola laukuma izmantošanu futbola treninnodarbībai līdz 2 stundām 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM EUR 40,50 

1.3.5. par rezerves futbola laukuma izmantošanu futbola spēlei EUR 56,61 

1.3.6. par rezerves futbola laukuma izmantošanu futbola spēlei BĒRNIEM UN 

JAUNIEŠIEM EUR 39,82 

1.3.7. par rezerves futbola laukuma izmantošanu futbola treniņnodarbībai līdz 2 stundām 

EUR 47,05 

1.3.8. par rezerves futbola laukuma izmantošanu futbola treniņnodarbībai līdz 2 stundām 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM EUR 33,14 

1.3.9. par galvenā futbola laukuma izmantošanu uz vienu dienu EUR 149,96 

1.3.10. par rezerves futbola laukuma izmantošanu uz vienu dienu EUR 117,07 

1.3.11. par stadiona skrejceļu izmantošanu par treniņnodarbību līdz 2 stundām 

organizācijām EUR 12,85 

1.3.12. par stadiona skrejceļu izmantošanu par treniņnodarbību vai sacensībām uz vienu 

dienu EUR 55,37 

1.3.13. par hokeja laukuma, tai skaitā tajā esošā basketbola laukuma izmantošanu vasaras 

periodā par treniņnodarbību uz laiku līdz divām stundām EUR 8,80 

 

1.4. Noteikt maksu par tenisa kortu un tenisa inventāra izmantošanu Zvejnieku parkā, 

Sporta ielā 4: 

1.4.1. par tenisa kortu izmantošanu 1 stundu darba dienās no plkst. 16:00-21:00 un 

brīvdienās EUR 5,37 

1.4.2. par tenisa kortu izmantošanu 1 stundu darba dienās no plkst. 8:00-16:00 EUR 4,13 

1.4.3. par tenisa kortu izmantošanu 1 stundu BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM EUR 3,76 

1.4.4. par tenisa raketes un bumbiņu nomu uz 1 stundu EUR 1,20 

1.4.5. par mēneša abonementa iegādi (10 apmeklējuma reizēm) EUR 42,96 

 

1.5. Noteikt maksu par autostāvvietas un telts vietas nomu Zvejnieku parkā, Sporta ielā 4: 

1.5.1. par telts vietu Zvejnieku parka teritorijā (par diennakti) EUR 4,13 

1.5.2. par autostāvvietu Zvejnieku parka teritorijā (par diennakti) EUR 2,48 

 

1.6. Noteikt maksu par visas teritorijas izmantošanu masu vai sporta pasākumiem 

Zvejnieku parkā, tai skaitā par patērēto elektroenerģiju, atkritumu (līdz 6m3) 

savākšanu un izvešanu: 

1.6.1. visas Zvejnieku parka teritorijas noma maksa par masu pasākumiem uz laiku līdz 

vienai diennaktij (izņemot Stadionu un galveno futbola laukumu) EUR 1165,83 
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1.6.2. visas Zvejnieku parka teritorijas noma maksa par masu pasākumiem uz laiku līdz 

divām diennaktīm (izņemot Stadionu un galveno futbola laukumu) EUR 1510,83 

1.6.3. visas Zvejnieku parka teritorijas noma maksa SPORTA PASĀKUMIEM uz laiku 

līdz vienai diennaktij (stadions, estrāde, autostāvvietas, telšu vietas, galvenais un 

rezerves futbola laukums) EUR 1366,57 

1.6.4. visas Zvejnieku parka teritorijas noma maksa SPORTA PASĀKUMIEM uz laiku 

līdz divām diennaktīm (stadions, estrāde, autostāvvietas, telšu vietas, galvenais un 

rezerves futbola laukums) EUR 1805,38 

1.6.5. Zvejnieku parka ziemeļu puses teritorijas nomas maksa (no estrādes (neieskaitot) 

līdz ziemeļu galam; tai skaitā tenisa korti, rezerves futbola laukums) uz laiku līdz 

vienai diennaktij EUR 854,63 

1.6.6. Zvejnieku parka dienvidu puses teritorijas nomas maksa (no estrādes (neieskaitot) 

līdz dienvidu galam, ieskaitot stadionu, hokeja un galveno futbola laukumu) uz laiku 

līdz vienai diennaktij EUR 1100,12 

 

2. Atlaides no aprēķinātas maksas pakalpojumam 30% apmērā ir piemērotas bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un 20% apmērā abonementa maksām. 

3. Nomas maksa apliekas ar PVN likumā noteiktā kārtībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1.jūniju. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmumu Nr.464 „Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.205. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini uz 25 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

34. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.324  

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

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas 

Daces Vilemsones 2020.gada 5.maija iesniegumu (reģ. Nr.3.18/117) un ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēja SIA “Kuivižu enkurs” valdes priekšsēdētājas Ilonas Trēziņas 2020.gada 5.maija 

iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/370), ar lūgumu piemērot pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” 

bērnu  ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu tādā pašā apmērā kā vasaras mēnešos saistībā ar bērnu 

apmeklējuma skaita samazināšanos pirmsskolas izglītības iestādē, kam par pamatojumu ir 2020. 

gada 12.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ņemot 

vērā to, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” ir noteikti pasākumi pirmsskolas izglītības iestāžu darbībai ārkārtas 

situācijas, kā arī izvērtējot uzņēmēja iesniegto pamatojumu līguma grozījumu nepieciešamībai, 

pasūtītājam būtu tiesības veikt grozījumus iepirkuma līgumā, piemērojot Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu. Pamatojoties uz iepriekš minēto un  saskaņā ar 2020.gada 

13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

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

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr. 324 “Par 

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

ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu “ ar 7., 8. un 9. punktu  sekojošā 

redakcijā: 
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“7. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  ēdināšanas pakalpojumu cenas pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”: 

7.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita 

izglītības  iestādē 51 un vairāk              EUR 2.19 dienā  

7.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  pie kopējā  bērnu skaita 

izglītības  iestādē 51 un vairāk                EUR 2.43 dienā  

7.3. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 50-31                  EUR 3.00 dienā 

7.4. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31                  EUR 3.20 dienā 

7.5. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16                EUR 3.49 dienā 

7.6. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16         EUR 3.70 dienā 

7.7. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk        EUR 4.63 dienā 

7.8. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk        EUR 4.84 dienā 

 

8. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  vecāku maksu ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” : 

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

8.2.brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem no 01.06. EUR 2.00 dienā 

 

9. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” : 

9.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 51 un vairāk       EUR 0.19 dienā  

9.2. brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 51 un vairāk       EUR 0.43 dienā  

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

9.4. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 51 un vairāk (01.06.-31.08.)     EUR 0.43 dienā 

9.5. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)      EUR 1.00 dienā 

9.6. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 (1.06.-31.08.)      EUR 1.20 dienā 

9.7. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)      EUR 1.49 dienā 

9.8. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 (1.06.-31.08.)      EUR 1.70 dienā 

9.9. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem pie kopējā  bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.)     EUR 2.63 dienā 

9.10.brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk (1.06.-31.08.)      EUR 2.84 dienā 

 

2. Lēmums piemērojams par laika periodu sākot no 2020.gada 1.maija. 

 

Lēmums Nr.206. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 
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35. § 

Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs, E.Keisele, D.Straubergs, L.Jokste, K.Močāns, 

J.Cīrulis, A.Jankovska, N.Tiesnesis, K.Borozdina;izsakās A.Mundiciema, I.Juška) 

J.Cīrulis un K.Borozdina ierosina ceļa zīmēm Nr.302 (Braukt aizliegts) uzstādīt papildzīmes Nr.821 

par darbības laiku sestdienās, svētdienās un svētku dienās. 

Deputāti atbalsts J.Cīruļa un K.Borozdinas priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav. 
 

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

ceļa zīmēm Nr.302 (Braukt aizliegts) uzstādot papildzīmes Nr.821 “Sestdienās, svētdienās un 

svētku dienās”. 

 

Pamatojoties uz situācijas izvērtēšanu par satiksmes un cilvēku drošību Salacgrīvas pagastā 

ceļa B57 „Lielurgas - Oltūži” posmā no nekustamā īpašuma “Meleku līcis” līdz nekustamajam 

īpašumam „Paisumi”, nepieciešams nomainīt ceļa zīmes, kuras izvietotas saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.422 “Par ceļa zīmes uzstādīšanu Salacgrīvas 

pagastā” (protokols Nr.15; 1.§). Ņemot vērā 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas priekšlikumu, 

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

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

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Nomainīt aizlieguma ceļa zīmes Nr.522 (Stāvēšanas aizliegums zona)  un ceļa zīmes Nr.523 

(Stāvēšanas aizliegums zonas beigas)  pret ceļa zīmēm  Nr. 326 (Apstāties aizliegts) un ceļa 

zīmēm Nr.330 (Visi ierobežojumi beidzas), tās uzstādot ceļa abās pusēs, Salacgrīvas pagastā 

ceļa B57 „Lielurgas - Oltūži” posmā no nekustamā īpašuma “Meleku līcis” līdz nekustamajam 

īpašumam „Paisumi”, atbilstoši šī lēmuma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

2. Noņemt ceļa zīmes Nr.306 (Kravas automobiļiem braukt aizliegts), kas izvietotas ceļa B57 

„Lielurgas - Oltūži” posmā no nekustamā īpašuma “Meleku līcis” līdz nekustamajam 

īpašumam „Paisumi”. 

3. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.302 (Braukt aizliegts) ar papildzīmēm Nr.821 “Sestdienās, svētdienās 

un svētku dienās”, kas norāda ceļa zīmes darbības laiku, Salacgrīvas pagastā ceļa B57 

„Lielurgas - Oltūži” posmā no nekustamā īpašuma “Meleku līcis” līdz nekustamajam 

īpašumam „Paisumi”, atbilstoši šī lēmuma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

4. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot 

ceļa zīmju maiņu  ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.207. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par nekustamā īpašuma - zemes gabala daļas Upes ielā 5, Tūjā, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nomu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Melnalksnis, D.Straubergs; izsakās I.Bendrāte) 

 

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 “Tūjas zinību centra vides labiekārtojums” un 

labiekārtot laukumu pie zinību centra Liedaga ielā 11, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 
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003 0303, tai nepieciešama zemes gabala daļa  0,2653 ha platībā īpašumā Upes ielā 5, Tūjā, 

kadastra Nr. 6660 003 0395, pielikums Nr.1.  

Saskaņā ar ierakstu Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443029, zemes 

gabals ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0395 Upes ielā 5, Tūjā, Liepupes pagastā pieder 

SIA “Salacgrīvas ūdens”, reģ. Nr. 54103072471. 

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

daļas 2.punktu, 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta 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, 17., 

18.punktu, pamatojoties uz 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

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

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

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

  

1. Nomāt no SIA “Salacgrīvas ūdens”, reģ. Nr. 54103072471, nekustamā īpašuma Upes iela 5, 

Tūjā,  Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 003 0395, zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 

0395, daļu  - zemes gabalu 0,2653 ha platībā,  pielikums Nr.1. 

2. Noteikt nomātās zemes gabala daļas nomas maksu 1,5 % apmērā no nomātās zemes gabala daļas 

0.2653 ha platībā kadastrālās vērtības gadā.  

3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 15 (piecpadsmit) gadi. 

4. Noteikt nomātās zemes gabala daļas 0,2653 ha platībā izmantošanas veidu – labiekārtojuma 

elementu - bruģēta laukuma, celiņu, soliņu, atkritumu urnu, galdu, apgaismojuma, rotaļu 

laukumu un sporta spēļu aprīkojuma izbūvei un izvietošanai. 

5. Zemes nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

 

Lēmums Nr.208. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

37.1. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.525  

“Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles ierosinājumu piemērot pirmsskolas izglītības 

audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu tādā pašā apmērā kā vasaras mēnešos saistībā ar 

bērnu apmeklējuma skaita samazināšanos pirmsskolas izglītības grupās, kam par pamatojumu ir 

2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

kurā ir noteiktas prasības pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas 

laikā, kā arī izvērtējot uzņēmēja iesniegto pamatojumu ēdināšanas pakalpojuma līguma grozījumu 

nepieciešamībai, pasūtītājam būtu tiesības veikt grozījumus iepirkuma līgumā, piemērojot Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

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

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

  

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 525 “Par Liepupes 

pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku 

ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 7., 8. un 9. punktu  sekojošā 

redakcijā: 
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“7. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  ēdināšanas pakalpojumu cenas pirmskolas izglītības audzēkņiem: 

brokastis, pusdienas, launags 1-6 gadu veciem bērniem                       EUR 7.60 dienā  

8. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  vecāku maksu ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem: 

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

8.2. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem no 01.06. EUR 2.00 dienā 

9. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem: 

9.1. brokastis, pusdienas, launags 1-4 gadu veciem bērniem              EUR 5.60 dienā  

9.2.brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem             EUR 7.60 dienā  

9.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem (01.06.-31.08.)     EUR 5.60 dienā” 

2. Lēmums piemērojams par laika periodu sākot no 2020.gada 1.maija. 

 

Lēmums Nr.209.  

 

 

37.2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.524  

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

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles ierosinājumu piemērot pirmsskolas izglītības 

audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu tādā pašā apmērā kā vasaras mēnešos saistībā ar 

bērnu apmeklējuma skaita samazināšanos pirmsskolas izglītības grupās, kam par pamatojumu ir 

2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

kurā ir noteiktas prasības pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas 

laikā, kā arī izvērtējot uzņēmēja iesniegto pamatojumu ēdināšanas pakalpojuma līguma grozījumu 

nepieciešamībai, pasūtītājam būtu tiesības veikt grozījumus iepirkuma līgumā, piemērojot Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

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

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

  

1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 524 “Par 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu 

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu“ ar 7., 8. un 9. 

punktiem  sekojošā redakcijā: 

“7. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  ēdināšanas pakalpojumu cenas pirmskolas izglītības audzēkņiem: 

7.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                    EUR 7.85 dienā  

7.2. brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem                    EUR 8.93 dienā  

8. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” piemērot vecāku maksu ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības 

audzēkņiem: 

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

8.2. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem no 01.06.             EUR 2.00 dienā 
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9. Uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

piemērot  domes dotāciju ēdināšanas pakalpojumam pirmskolas izglītības audzēkņiem: 

9.1. brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem                           EUR 5.85 dienā  

9.2.brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem                          EUR 6.93 dienā  

9.3. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem                          EUR 8.93 dienā 

9.4. brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem (01.06.-31.08.)  EUR 6.93 

dienā” 

2. Lēmums piemērojams par laika periodu sākot no 2020.gada 1.maija. 

 

 

Lēmums Nr.210.  

 

 

37.3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”" 

apstiprināšanu 

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

izsakās D.Lejniece, I.Bendrāte) 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

2020.gada 30.aprīļa iesniegumu Nr. 2020/441 “Par pašvaldības nodevas atcelšanu” (reģistrēts 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 30.aprīlī ar reģ. Nr. 3.11/579), pamatojoties uz likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas  4.punktu, kā arī ņemot vērā to, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

1. punktu no 2020. gada 12. marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, un saskaņā ar 

likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 

36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļai līdz 2020. gada 30. jūnijam nodrošināt 

samaksātās pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās par samaksas periodu 

no 2020. gada 26.maija līdz 2020. gada 31.decembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā 

saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši 

personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts. 

 

Lēmums Nr.211. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

37.4. § 

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

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.12 

“Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” 5.punkta nosacījumiem, pašvaldības centrālās 
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administrācijas sastāvā ietilpst, t.sk., arī Attīstības un projektu nodaļa. Saskaņā ar Salacgrīvas 

novada domes 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu Nr.185 apstiprinātā Salacgrīvas novada domes 

Attīstības un projektu nodaļas nolikuma 2.1.10.apakšpunkta nosacījumiem, Attīstības un projektu 

nodaļas kompetencē ietilpst, t.sk., koordinēt ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Salacgrīvas 

novadā. 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora Andra Zundes ierosinājuma 

izslēgt no “Attīstības un projekta nodaļas” amatu Uzņēmējdarbības konsultants un izveidot jaunu 

struktūru “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts” ar amatu Uzņēmējdarbības konsultants  un 

pamatojoties uz ierosinājumu veikt izmaiņas “Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļa”  Ainavu arhitekta amatā aprakstā, lai nodrošinātu Salacgrīvas novada pašvaldības 

investīcijas projektu uzraudzību un vadību, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 

(Agra Jankovska), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 

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

struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Izslēgt no 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

6.9. sadaļas “Attīstības un projektu nodaļa” 4. ierakstu – Uzņēmējdarbības konsultants.  

2. 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” papildināt ar 

6.11.apakš sadaļu “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts” sekojošā redakcijā: 

 

6.11. Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsts 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

1 
Uzņēmējdarbības 

konsultants 
0.5 1 912 € 32. II A  

 

3. 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 6.10. apakš 

sadaļas “Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa” 6.ierakstu izteikt jaunā 

redakcijā:  

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

6 Ainavu arhitekts 0.6 1 1 094 € 51.III  

 

4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā. 

5. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Andrim Zundem veikt visas nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar lēmuma 1. un 2. punktā minēto struktūrvienību izmaiņām.  

 

Lēmums Nr.212.  

 

37.5. § 

Par saskaņojumu Alojas novada domei galvojuma sniegšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2020. gada 12. maijā saņemta vēstule no Alojas novada domes 

(reģ. Nr. 3.12/616) ar lūgumu sniegt saskaņojumu Alojas novada domei galvojuma sniegšanai  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss”, reģistrācijas numurs 

44103091517, aizņēmuma 489 800,00 EUR saņemšanai no Valsts kases, investīciju projekta 

,,Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana Alojā” īstenošanai, kā rezultātā  plānots rekonstruēt 

esošo katlu māju Skolas ielā 6A, Alojā, Alojas novadā un iegādāties jaunu katlu. 

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 



43 

 

administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības uzņemties 

aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13.pantā noteiktajiem nosacījumiem, 

izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētiem projektiem. 

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. Atbilstoši VARAM skaidrojumam 

pozitīva atzinuma saņemšanai, pašvaldībai nepieciešams iesniegt Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumā (likumprojekts Nr.462/Lp13) ar Alojas novadu apvienot paredzēto 

pašvaldību domju sēžu lēmumus par saskaņojuma sniegšanu. 

“Alojas novada attīstības programmas 2013.–2021. gadam”, aktualizētajā Investīcijas plānā 

2013-2021. gadam Vidējā termiņa prioritātē (VTP2) “Droša, kopta un pievilcīga dzīves vide”,  kā 

viena no projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana Alojā” ietvaros īstenojamajām 

darbībām ir  paredzēta  esošās katlumājas rekonstrukcija un jauna katla iegāde, kuru plānots realizēt 

2020-2021. gadā, kā rezultātā  plānots rekonstruēt esošo katlu māju un iegādāties  jaunu katlu 

(turpmāk - Investīcijas projekts). Par plānoto Investīcijas projektu  atbildīga ir pašvaldības 

kapitālsabiedrība “Alojas Novada Saimniekserviss”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, siltumapgādes 

pakalpojuma funkcijas nodrošināšanas tiesības Alojas pilsētas administratīvajā teritorijā Alojas 

novada dome ir piešķīrusi Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss”, par 

ko 2015. gada 1. jūnijā noslēgts Līgums Nr.5-28-5/15/276 “Par siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu nodrošināšanu Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā”. Alojas pilsētā centrālo 

siltumapgādi nodrošina viena katlu māja - Skolas ielā 6A, Alojā, kura pieder Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss”. 

2019. gada februārī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Meter"veica, izstrādāja tehniski 

ekonomisko  pamatojumu  “Siltumenerģijas ražošanas un sadales sistēmas efektivitātes uzlabošana 

Alojas pilsētā” (TEP). Saskaņā ar TEP konstatēto, katlu mājas inženierkomunikāciju tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā slikts, tajā darbojas 1994.gadā uzstādīts ūdenssildāmais katls AK-1500, ar 

uzstādīto jaudu 1,5MW. Pēdējos gados arvien biežāk katlam jāveic avārijas remonti. 

2020. gada 11. martā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” 

izsludināja iepirkumu “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Skolas ielā 6A, Alojā: 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, tehnoloģiju piegāde un būvniecība”, Id. Nr. ANS 1-03/2020.  

2020. gada 23. aprīlī iepirkumu komisija lēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA "Steel Pro”, 

reģ. nr. 40203155061, par kopējo līgumcenu 489 800,00 EUR, bez PVN. 

Alojas novada dome 2020. gada 5. maijā pieņēma lēmumu Nr.181 “Par  galvojuma 

sniegšanu SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”  aizdevuma ņemšanai”,  ar kuru tika nolemts 

sniegt galvojumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” aizņēmuma 

489 800,00 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņsimt eiro, 00 centi) saņemšanai Valsts 

kasē, atbilstoši Valsts kases  noteiktai procentu likmei 0%, ar  aizņēmuma atmaksas termiņu 20 gadi 

un ar pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem, jauna apkures katla iegādei un esošās 

katlu mājas – Skolas ielā 6A, Alojā Alojas novadā  rekonstrukcijai. Galvojums tiks garantēts ar 

Alojas novada pašvaldības budžetu. 

Izvērtējot Alojas novada domes vēstulē sniegto argumentāciju galvojuma sniegšanai 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss”, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts budžetu 2020. gadam” 13. un 56. pantu, Alojas novada domes 12.05.2020. vēstuli par 

saskaņojumu pašvaldības sniegtajam galvojumam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 13.02.2020. vēstuli  Nr. 1-132/1374 par kārtību kā notiek pašvaldību īpašuma 

atsavināšana un saistību uzņemšanās, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

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

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Saskaņot Alojas novada domei galvojuma sniegšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Alojas Novada Saimniekserviss”, reģistrācijas numurs 44103091517, aizņēmuma 489 800,00 EUR 

saņemšanai no Valsts kases, investīciju projekta ,,Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana 

Alojā”. 

 

Lēmums Nr.213. Alojas novada domes 2020.gada 12.maija vēstule Nr.3-6-4/20/561 uz 1 lp. 

pievienota protokolam. 

 

 

37.6. § 

Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma 

un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr.278 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi 

investīciju projektu “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona 

rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas”. Projekta mērķis – satiksmes drošības uzlabošana pie 

Liepupes pamatskolas, izbūvējot gājēju ietvi, stāvlaukumu, ielas pagaismojumu un rekonstruējot 

esošo pieturas paviljonu. Projekta kopējās izmaksas 198113 EUR. Plānotais projekta realizācijas 

laiks – 4 mēneši pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

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

2019.-2021.gadam Rīcību R.3.2.20., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 79.punktu, atklāti 

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

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

Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas 

paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas”, ņemt kredītu 148584 EUR (viens simts 

četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri  euro), no Valsts Kases. Valsts kases 

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

– 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2021.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.214.  

 

 

37.7. § 

Par cirsmu saimniecībās Sumbri, Salacgrīvas pagastā un Vabriči, Ainažu pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22. aprīļa lēmumu Nr.140 „ Par 

rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  2020.gada 3.aprīlī Valsts meža dienesta 

izsniegto apliecinājumu koku ciršanai saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā Nr. 1299504 un 

Nr.1299507, kas reģistrēti Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 2020.gada 

6.aprīlī ar Nr.18.1/54, un 2020.gada 18.maijā notikušo cirsmu izsoli (Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokols Nr.13) izsoles uzvarētājs SIA 

OZOLZĪLES  - L (reģ. Nr.43603081390) samaksājis Salacgrīvas novada domes kontā nosolīto cenu 

euro 43 150,00. 
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Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22. aprīļa lēmumu Nr.141 „ Par 

rakstiskas cirsmu izsoles rīkošanu saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2020.gada 17.aprīlī Valsts meža dienesta 

izsniegto apliecinājumu koku ciršanai saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā Nr. 1302044, kas 

reģistrēts Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 2020.gada 22.aprīlī ar 

Nr.18.1/61, un  2020.gada 18.maijā notikušo cirsmu izsoli (Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokols Nr.14), izsoles uzvarētājs SIA OZOLZĪLES  - L 

(reģ. Nr.43603081390) samaksājis Salacgrīvas novada domes kontā nosolīto cenu euro 8120,00.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā Sumbri, Salacgrīvas pagastā. 

1.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.13 un 2020.gada 

6.aprīlī Valsts meža dienesta izsniegto apliecinājumu koku ciršanai saimniecībā Sumbri, 

Salacgrīvas pagastā Nr. 1299504, noslēgt pirkuma līgumu par 1.punktā minētās saimniecības 

kopšanas cirtēm: 

1.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0090 nogabala Nr.8 (izcērtamā platība 4,27 ha); 

1.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0090 nogabala Nr.17 (izcērtamā platība 0,29 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.1 (izcērtamā platība 0,51 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.5 (izcērtamā platība 1,4 ha), kopējā platība 

6,47 ha. 

1.2. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.13 un 2020.gada 

6.aprīlī Valsts meža dienesta izsniegto apliecinājumu koku ciršanai saimniecībā Sumbri, 

Salacgrīvas pagastā Nr. Nr.1299507, noslēgt pirkuma līgumu par 1.punktā minētās saimniecības 

sanitārām cirtēm: 

1.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0090 nogabala Nr.11 (izcērtamā platība 0,94 ha); 

1.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0090 nogabala Nr.24 (izcērtamā platība 2,3 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.1 (izcērtamā platība 0,08 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.1 (izcērtamā platība 0,27 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.8 (izcērtamā platība 1,09ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.8 (izcērtamā platība 2,66 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.14 (izcērtamā platība 1,19 ha); 

2.kvartāla z.v. kadastra apz. 6672 002 0123 nogabala Nr.14 (izcērtamā platība 0,83 ha), kopējā 

platība 9,36 ha. 

1.3. Lēmuma 1.1. un 1.2.punktos  minētās cirsmas saimniecībā  Sumbri, Salacgrīvas pagastā pārdot 

par EUR 43 150,00  (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro), noslēdzot pirkuma 

līgumu ar SIA OZOLZĪLES  - L, reģ. Nr.43603081390. 

 

2.  Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā. 

2.1. Saskaņā ar pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.14 un 2020.gada 

17.aprīlī Valsts meža dienesta izsniegto apliecinājumu koku ciršanai saimniecībā Vabriči, Ainažu 

pagastā Nr. 1302044, noslēgt pirkuma līgumu par 2.punktā minētās saimniecības sanitārām cirtēm: 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.9 (izcērtamā platība 0,43 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.8 (izcērtamā platība 0,39 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.9 (izcērtamā platība 1,35 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.10 (izcērtamā platība 0,46 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.21 (izcērtamā platība 0,2 ha); 

353.kvartāla,  z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.22 (izcērtamā platība 0,41 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.19 (izcērtamā platība 0,55 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.9 (izcērtamā platība 0,23 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.30 (izcērtamā 0,29 ha); 
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353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.44 (izcērtamā platība 1,24 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050  nogabala Nr.47 (izcērtamā platība 2,26 ha); 

353.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0050 nogabala Nr.38 (izcērtamā platība 2,1 ha); 

354.kvartāla, z.v. kadastra apz. 6625 001 0059  nogabala Nr.15 (izcērtamā platība 2,71 ha); 

354.kvartāla z.v. kadastra apz. 6625 001 0059  nogabala Nr.22 (izcērtamā platība 0,8 ha), ar kopējo 

izcērtamo platību 13,42 ha. 

2.2. Lēmuma 2.1.punktā  minētās cirsmas saimniecībā  Vabriči, Ainažu pagastā pārdot par                                      

EUR  8120,00 (astoņi tūkstoši viens simts divdesmit euro), noslēdzot pirkuma līgumu ar  SIA 

OZOLZĪLES - L, reģ. Nr.43603081390. 

 

3. Papildus cenai izsoles uzvarētājs maksā pievienotās  vērtības nodokli atbilstoši likuma 

“Pievienotās vērtības nodokļa likums” 141.pantam. 

 

Lēmums Nr.215. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 18.maija sēžu protokolu Nr.13 un 14 kopijas uz 2 lp. pievienotas protokolam. 

 

 

37.8. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Jūras piekrastes josla, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.139 „Par 

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

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

apstiprināšanu”, 2020.gada 18.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.12, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2020.gada 18.maijā notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus zemes 

gabalam 1 ha platībā “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā ar zemes vienības kadastra 

apz. 6672 011 0104 . 

2. Saskaņā ar 2020.gada 18.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.12, noslēgt līgumu par zemes nomas tiesību 

piešķiršanu  ar SIA “A Events”, reģ. Nr.44103077528, nosakot zemes nomas maksu gadā 

1.punktā minētajam zemes gabalam EUR 370,00. 

3. Zemes nomas tiesība tiek piešķirta teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu 

un tirdzniecības organizēšanai. 

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

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

vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

nomas līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

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

 

Lēmums Nr.216. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 18.maija sēdes protokola Nr.12 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 
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38. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka sagatavotais lēmuma projekts papildināms ar grozījumiem saistībā ar iepriekš 

pieņemto lēmumu par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas 

apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai. 

 

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

papildinot to ar priekšlikumu par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Gājēju ietves, stāvlaukumu, 

ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas” īstenošanai 

(Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmums Nr.214). 

 

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 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.217. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (22.05.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (22.05.2020.) 


