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

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

 

 

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.10 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2020.gada 22.jūlijā 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu 

2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumā Nr. 98 “Par sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos” 

3. Par pilnvarojumu biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI”” organizēt 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (POSMS “SALACA I”) un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pārvaldes uzdevuma veikšanai 

4. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā 

5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Robežu iela 

1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr.11” – 14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai 

8. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla” un glābšanas stacijas, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu ar pretendentu atlasi, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

9. Par 2015.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, 

Liepupes pagastā 

10. Par apbūvēta zemes gabala Birzuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

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

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

13. Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā  

14. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Pārupes ielā, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

15. Par ātrumvaļņu uzstādīšanu Jūras ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

16. Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Vecās bākas 

placis” īstenošanai 

17. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas 

pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

mailto:dome@salacgriva.lv
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18. Par Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” vadītāja 

iecelšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

20. Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas vidusskolā tiek paaugstinātas pedagogu mēneša 

darba algas likmes” apstiprināšanu 

21. Par sacensību “Nēģu kross 2020” nolikuma apstiprināšanu 

22. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5 – 1, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā jumta nomaiņas darbu finansēšanu 

23. Par finansiālu atbalstu biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB 

aprīkojums” realizēšanai 

24. Papildus darba kārtības jautājumi: 

24.1. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

24.2. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei 

24.3. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

25. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

Informācija  

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada I pusgadā 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

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

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

Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

nodaļas vadītāja vietniece, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes Informācijas 

nodaļas vadītāja, Dana Buša – Salacgrīvas novada domes juriskonsulte, Guna Paegle – Salacgrīvas 

novada domes zemes lietu speciāliste  

 

Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu 

pildīšanā), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli) 

 

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

kārtības jautājumu Nr.24.4. “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu”. 

Deputāti atbalsta D.Straubergs priekšlikumu. 

Citu ierosinājumu, priekšlikumu par darba kārtību nav. 

 

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

papildinot to ar šādu jautājumu: “24.4. Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada publiskā 

pārskata apstiprināšanu”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 
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Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu 

2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumā Nr. 98 “Par sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos” 

3. Par pilnvarojumu biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI”” organizēt 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (POSMS “SALACA I”) un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pārvaldes uzdevuma veikšanai 

4. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā 

5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala Robežu iela 

1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr.11” – 14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai 

8. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla” un glābšanas stacijas, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu ar pretendentu atlasi, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

9. Par 2015.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, 

Liepupes pagastā 

10. Par apbūvēta zemes gabala Birzuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un 

nomas līguma slēgšanu 

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

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

13. Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā  

14. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Pārupes ielā, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

15. Par ātrumvaļņu uzstādīšanu Jūras ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā  

16. Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Vecās bākas 

placis” īstenošanai 

17. Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas 

pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

18. Par Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” vadītāja 

iecelšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

20. Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas vidusskolā tiek paaugstinātas pedagogu mēneša 

darba algas likmes” apstiprināšanu 

21. Par sacensību “Nēģu kross 2020” nolikuma apstiprināšanu 

22. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5 – 1, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā jumta nomaiņas darbu finansēšanu 

23. Par finansiālu atbalstu biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB 

aprīkojums” realizēšanai 

24. Papildus darba kārtības jautājumi: 

24.1. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

24.2. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei 
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24.3. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

24.4. Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

     Informācija  

     1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada I pusgadā 

 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta trešo 

daļu, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

novada dome NOLEMJ:  

              

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 

16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

noteikumi”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.260. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

2. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumā Nr. 98 

“Par sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos” 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta spriedumu lietā 

Nr. 2018-08-03, kā arī ņemot vērā 2020.gada 15.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

  

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta lēmumā Nr.98 “Par sniegto 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu Salacgrīvas novada kapos” šādus grozījumus: svītrot lēmuma 

2.1.apakšpunktu un 2.2.apakšpunktu.  

 

Lēmums Nr.261.  
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3. § 

Par pilnvarojumu biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI”” organizēt 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS “SALACA I”) un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes 

uzdevuma veikšanai 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 18.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.243 “Par pilnvarojumu 

organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 

un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu” (protokols Nr. 8; 24.§). 

Ar minēto lēmumu Salacgrīvas novada dome nolēma rīkot konkursu licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanas tiesību nodošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” 3.punkta nosacījumiem, un pašvaldības zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās 

ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei posmā “Salaca I” un apstiprināja konkursa nolikumu 

pilnvarojuma līgumu slēgšanai par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu un  vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) un veikt zivju 

resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu posmā “Salaca I” 

(turpmāk tekstā – Konkursa nolikums). 

Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, tas ir līdz 2020. gada 1. jūlijam plkst. 17:00, 

pieteikumu konkursam licencētās makšķerēšanas un  vēžošanas organizēšanai Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā esošajā publiskajā ūdenstilpnē – Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

pārvaldes uzdevuma veikšanai posmā Salaca I” iesniedza divi pretendenti: biedrība 

“MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””, Reģ. Nr.40008070909 un biedrība “Mēs - 

zivīm”, Reģ. Nr. 40008098133. 
Ar 2020. gada 19. jūnija Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 3.49/8 tika 

izveidota konkursa komisija pilnvarojuma līguma slēgšanai licencētās makšķerēšanas 

organizēšanai, nosakot konkursa komisijas locekļiem savas kompetences ietvaros veikt iesniegto 

pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Konkursa nolikumam. 

Konkursa komisija, izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus, par piemērotāko 

licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanas tiesību nodošanai Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) atbilstoši Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība” 3.punkta nosacījumiem un pašvaldības zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei posmā “Salaca I” un pilnvarojuma līguma 

slēgšanai, atzina biedrību “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””, Reģ. Nr. 

40008070909. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48., 49. un 

50. pantu, un ņemot vērā 2020. gada 15. jūlija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita 

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

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

novada dome NOLEMJ:  
 

1. Pilnvarot biedrību “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI”” (Reģ. Nr. 

40008070909, juridiskā adrese: Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-

4033) organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas 

novada administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) un veikt zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu posmā “Salaca I”, noslēdzot 

pilnvarojumu līgumus uz termiņu no pilnvarojuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2029. gada 

31. decembrim. 

https://www.lursoft.lv/adrese/pupolu-iela-1-korgene-salacgrivas-pagasts-salacgrivas-novads-lv-4054
https://www.lursoft.lv/adrese/pupolu-iela-1-korgene-salacgrivas-pagasts-salacgrivas-novads-lv-4054
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2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto pilnvarojumu līgumu projektus (lēmuma pielikums 

Nr.1 un Nr.2) un noteikt par šī pilnvarojumu līgumu izpildes atbildīgo personu – Salacgrīvas 

novada tūrisma informācijas centra direktori. 

3. Lēmumu  nosūtīt informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijai. 

4. Uzdot Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktorei koordinēt pilnvarojumu 

līgumu noslēgšanu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā. 

5. Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto pilnvarojumu 

līgumu projektus piecu darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt 

Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

6. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju ne ātrāk kā 10 dienas pēc šī lēmuma 

5.punktā noteiktā publicēšanas brīža noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteiktos pilnvarojuma 

līgumus. 

7. Lēmums stājas spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.262. Pielikumi uz 7 lp., konkursa komisijas 2020.gada 2.jūlija sanāksmes protokola 

Nr.1 un 2020.gada 6.jūlija sanāksmes protokola Nr.2 kopijas uz 3 lp. un pieteikumu kopijas uz 14 

lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumu Nr.190 „Par  

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

novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2020.gada 12.jūnija Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.15, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija 

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

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt 2020.gada 12.jūnijā notikušās apbūves tiesību izsoles rezultātus par nekustamā 

īpašuma Kristiāna Dāla ielā 1, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074, daļas 0,54ha 

platībā apbūves tiesību piešķiršanu. 

2. Saskaņā ar 2020.gada 12.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.15, noslēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu, saskaņā ar 

2020.gada 20.maija lēmumu Nr.190, pielikuma Nr.3 līguma nosacījumiem  ar SIA Ķīļmeži, 

reģ. Nr.54103082821, nosakot apbūves tiesību maksu 1. punktā minētai zemes gabala daļai 

vienam gadam  EUR 3 945,92. 

3. Apbūves tiesība tiek piešķirta mazizmēra apartamentu viesnīcu būvniecībai. 

4. Noteikt apbūves tiesību līguma termiņu 15 (piecdesmit) gadi. 

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

pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

tiesību līgumu,  Apbūves tiesīgais kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja 

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

7. Lēmums stājas spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma 

izpildes organizēšanu. 
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Lēmums Nr.263. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2020.gada 12.jūnija izsoles protokola Nr.15 kopija uz 1 lp. un attīstības priekšlikuma nekustamā 

īpašuma perspektīvai izmantošanai vizuālais materiāls uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

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

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 20.maija lēmumu Nr.188 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Robežu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

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

2020.gada 29.jūnija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

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

saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 28.maijā ar reģ. Nr. 18.1.2/76) 

par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Robežu iela 1A, Salacgrīvā pirkšanu un samaksāta 

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

euro 2230,00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit euro). 

  Ņemot vērā  2020.gada 15.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

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

Robežu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 007 0233 pārdošanu par 

brīvu cenu euro 2230,00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit 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.264. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 29.jūnija sēdes protokola Nr.17 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr.11” – 14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

           Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.308 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Māja Nr. 11”-14, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”,  

ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto cenu 

2085,00 euro (divi tūkstoši astoņdesmit pieci euro), saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības un 

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

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

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

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Māja Nr. 11”-14, 

Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0312, pārdošanu par nosacīto cenu 

2085,00 euro (divi tūkstoši astoņdesmit pieci euro) [..], personas kods [..]. 

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

izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.265. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās R.Jirgensons, D.Straubergs; izsakās A.Zunde) 

 

Nekustamais īpašums – “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(kadastra Nr.6660 009 0586), kas sastāv no zemes vienības 0,1648 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6660 009 0573, ir reģistrēts uz pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000560347. 

Likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta vienpadsmitās daļas b) 

punkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku 

apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību 

vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam 

teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

Ievērojot iepriekš minētā likuma nosacījumus, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6660 

009 0573 ir atzīstams par starpgabalu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

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

atsavināšanas likums” 1.panta vienpadsmitās daļas b) punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, kā arī 2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komiteju 

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

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atzīt zemes gabalu “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kadastra 

Nr.6660 009 0586) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 009 0573 (0,1648 ha platībā) 

par starpgabalu. 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Muižas parka ceļš”, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr.6660 009 0586) ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6660 009 0573 (0,1648 ha platībā). 

3. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā (kadastra Nr.6660 009 0586) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 

009 0573 (0,1648 ha platībā) atsavināt ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam 

nekustamam īpašumam.  

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

5. Izsoles noteikumus apstiprināt kārtējā Salacgrīvas novada domes sēdē.  

 

Lēmums Nr.266.  
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8. § 

Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Jūras piekrastes josla” un glābšanas stacijas, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu ar pretendentu atlasi, 

izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

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

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

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

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

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

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

veicamās darbības. 

Zemes gabala “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 (18,16 

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

valdījumā. 

Uz zemes vienības atrodas glābšanas stacija. 

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

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

zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, 2020.gada 1.jūnijā Salacgrīvas 

novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā saņemto sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja izziņu (reģ. Nr. 18.1.2/77) par tirgus nomas maksas noteikšanu zemes 

vienības daļai ar kadastra apz. 6615 007 0130 (2 ha platībā) un ēkai - glābšanas stacijai, saskaņā ar 

2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

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

vienības kadastra apz.6615 007 0130  2 ha platībā (pielikums Nr.2) un ēkas – glābšanas 

stacijas nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi. 

2. Noteikt iznomātās zemes un  ēkas - glābšanas stacijas izmantošanas veidu – tūrisma un 

aktīvās atpūtas pakalpojumu organizēšanai. 

3. Noteikt zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, ar zemes vienības kadastra apz.6615 

007 0130 (2 ha platībā)  un ēkas - glābšanas stacijas izsoles sākumcenu nomas maksu gadā –  

EUR 300,00 (trīs simti euro), tajā skaitā ēkas – glābšanas stacijas nomas maksa EUR 

200,00. 

4. Noteikt nomas līguma termiņu – 3 (trīs) gadi ar iespēju nomas līgumu pagarināt līdz 10 

(desmit) gadiem, ja nomas līguma termiņa laikā ir ticis piesaistīts finansējums pludmales 

attīstībai. 

5. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

6. Nomnieks maksā par patērēto elektrību un ūdeni pēc iznomātāja piestādītā rēķina. 

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

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

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 70,00 (septiņdesmit euro). 

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

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

 

Lēmums Nr.267. Pielikumi uz 9 lp. un izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 6 lp. 

pievienoti protokolam. 
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9. § 

Par 2015.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu Rīgas ielā 7, 

Tūjā, Liepupes pagastā 

 

2020.gada 21.maijā Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/424) 

par 2015.gada 10.augusta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu Rīgas ielā 7, Tūjā, 

Liepupes pagastā (iznomāta zeme 363 kv.m platībā), teritorija Nr.27 - sakņu dārza vajadzībām. 

Noslēgtā zemes nomas līguma termiņš ir līdz 2020.gada 31.jūlijam. 

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

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

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

noteikumu Nr. 350 “Publisko personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2. 

apakšpunktu, likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 61. panta pirmo daļu , 2020.gada 15.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 10.augusta zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/58 par zemes gabala daļas  

Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā 363 kv.m platībā, teritorija Nr.27 (pielikums) ar [..], 

personas kods [..]. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5%  apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāku kā EUR 8 (astoņi euro) gadā. 

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

5. Lēmums stājas spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī 

lēmuma izpildes organizēšanu. 

 

Lēmums Nr.268. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par apbūvēta zemes gabala Birzuļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

un nomas līguma slēgšanu 

 

2020.gada 17.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums 

(reģ. Nr.3.16.2/509) par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Salacgrīvas pagastā, Birzuļi, īpašuma 

kadastra Nr. 6672 004 0106, iznomāšanu.  

Īpašums Birzuļi, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 004 0106,  sastāv no zemes vienības 

kadastra apz. 6672 004 0106 (4,69 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0214 

(0,8647 ha platībā), kas ar 2011.gada 20.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.242 ir 

noteikts kā  Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs. 

Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 100000601369 uz 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apz. 6672 004 0106 atrodas Maigai Dzenei 

piederošas būves ar kadastra apz. 6672 004 0106 001; 6672 004 0106 002 un 6672 004 0106 003. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2018.gada 

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

tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 
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Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], īpašumu Salacgrīvas pagastā, Birzuļi ar zemes vienības 

kadastra apz. 6672 004 0106 (4,69 ha platībā) un  zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 

0214 (0,8647 ha platībā), saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto. 

3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 30 gadi. 

4. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma 

nodoklis. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros apvienojamo pašvaldību, t.i.,  Salacgrīvas novada, Limbažu novada un Alojas 

novada finanšu komisijas lēmums. 

6. Noteikt Tehnisko un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu par atbildīgo par šī 

lēmuma izpildes organizēšanu.  

 

Lēmums Nr.269. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

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

(izsakās A.Kirhenšteine) 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 1.jūlijā saņemts [..], personas kods [..], deklarētā adrese 

[..], iesniegums (reģistrēts ar reģ. Nr. 3.16.2/533) par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu uz 

dzīvojamām telpām [..].  

Pamatojoties uz 2020.gada 19.februāra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.65 ar [..] 

2019.gada 22.augustā noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums Nr.8.2.6/20 par dzīvojamo telpu [..] ar 

kopējo platību 28,5 kv.m. un koplietošanas telpām 11,76 kv.m. īri, kas ir spēka līdz 2020.gada 

26.augustam. 

2020.gada 8.jūlijā Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/213, ka [..] ģimene neatbilst 

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

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” nosacījumiem par personām, kurām ir tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli. 

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

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punkts nosaka, ka, ja sociālā dzīvokļa īrnieks 

neatbilst šo noteikumu 3.punkta vai 4.punkta nosacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) 

arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu 

un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres 

līgums.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,   

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

izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 15.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

25.septembra lēmuma Nr.448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 

1.2.punktu un saskaņā ar 2020.gada 13.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu un 

2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

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

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

NOLEMJ:  
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1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr. 8.2.6/20 par telpu Nr.3 

(14,1 kv.m platībā) un koplietošanas telpām (11,76 kv.m platībā) [..].  

2. Noteikt pilnu īres maksu  0,20 euro par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt, ka papildus īres maksai tiek maksāta maksa par apkuri, pēc pašvaldības piestādītā 

rēķina. 

4. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā. 

5. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.270. Sociālā dienesta 2020.gada 8.jūlija atzinums Nr.1.17/213 uz 1 lp. un iesniegums 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

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

(ziņo K.Močāns) 

 

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

(reģistrēts ar reģ. Nr.18.1.2/78) par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piekritīgu īpašumu 

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

īpašuma kadastra Nr.[..]. 

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

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

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

noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 

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

nodalījumā Nr.[..]. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 15.jūlija Attīstības 

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

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

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

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

apz. 6672 007 0362, par labu [..] nekustamam īpašumam [..], kadastra Nr.[..], zemes 

vienības kadastra apz.[..], piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku servitūta tiesības uz 

braucamo ceļu un kājceļu 3 m platumā un 170 m garumā, nosakot ceļa kopējo platību 510 

kv.m, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, 

līgumā iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. Kalpojošā nekustamā īpašuma Migas, Salacgrīvas pagastā īpašnieks (Salacgrīvas 

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

līguma reģistrācijai zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc nekustamā 

īpašuma Migas, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0362, īpašumtiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

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

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

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

zemesgrāmatā; 

2.3. nekustamā īpašuma [..] īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un 

apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 
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3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.marta lēmumu Nr.110 “Par ceļa servitūta 

nodibināšanu īpašumā Migas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.4; 

15.§). 

 

Lēmums Nr.271. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

13. § 

Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs) 

 

Pamatojoties uz situācijas izvērtēšanu 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 2020.gada 

20.maija lēmumu Nr.207 “Par ceļa zīmju maiņu Salacgrīvas pagastā” (protokols Nr.6; 35.§). Ņemot 

vērā 2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Nomainīt aizlieguma ceļa zīmes Nr.302. "Braukt aizliegts" pret ceļa zīmi Nr.303 

“Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” Salacgrīvas pagastā ceļa B57 „Lielurgas 

- Oltūži” posmā, no nekustamā īpašuma “Meleku līcis” līdz nekustamajam īpašumam 

„Paisumi”, atbilstoši šī lēmuma pielikumam. 

2. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram A.Zundem nodrošināt ceļa zīmju maiņas 

saskaņošanu  ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums Nr.272. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Pārupes ielā, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegtu iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2020.gada 16.jūnijā ar reģ. Nr.3.16.2/500), saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un 

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

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

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

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

 

1. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.525 “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona” un ceļa zīmi Nr.526 

“Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas” Pārupes ielā, Liepupē, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, atbilstoši lēmuma pielikumam. 

2. Uzdot Liepupes pagasta pārvaldes vadītājai I.Ozoliņai veikt ceļa zīmju saskaņošanu ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”.  

 

Lēmums Nr.273. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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15. § 

Par ātrumvaļņu uzstādīšanu Jūras ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegtu iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2020.gada 1.jūlijā ar reģ. Nr.3.16.2/535), saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

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

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 (Agra 

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

 

1. Uzstādīt 4 (četras) ceļa zīmes Nr.113 “Ātrumvalnis” un 2 (divus) ātruma ierobežojošos vaļņus 

Jūras ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atbilstoši lēmuma pielikumam. 

2. Uzdot Liepupes pagasta pārvaldes vadītājai I.Ozoliņai  veikt ceļa zīmju saskaņošanu ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”.  

 

Lēmums Nr.274. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

16. § 

Par kredīta ņemšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta  

“Vecās bākas placis” īstenošanai 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 22.janvārī pieņēma lēmumu Nr.24 “Par projekta 

“Vecās bākas placis” iesniegšanu” (protokols Nr. 2; 22§). Projekta mērķis – saglabāt jūras kultūras 

mantojumu - Salacgrīvas ostas veco bāku, uzlabojot tās apkārtnē esošo infrastruktūru, padarot to 

pievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.  

2020.gada 23.martā 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 “Vecās bākas placis”, Nr.20-09-FL05-F043.0203-000001. Projekta kopējās 

izmaksas 273655 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 127303,88 EUR. Plānotais projekta 

realizācijas laiks - 150 dienas 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.3.1.11., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 44.punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

2020.gada 15.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

  

1. Lai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros realizētu projektu “Vecās bākas placis”, ņemt kredītu 141 448 EUR (viens simts 

četrdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit astoņi  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. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

apvienojamo pašvaldību, t.i.,  Salacgrīvas novada, Limbažu novada un Alojas novada finanšu 

komisijas lēmums. 

3. Noteikt Finanšu nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.  
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Lēmums Nr.275.  

 

 

17. § 

Par kredīta ņemšanu investīciju projekta “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas 

pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 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 “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā”. Projekta mērķis – pašvaldības transporta infrastruktūras uzlabošana un satiksmes drošības 

uzlabošana, izbūvējot bruģētu stāvlaukumu, ielas apgaismojumu tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. 

Projekta kopējās izmaksas 516066 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks – 210 dienas pēc 

atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 2020.-

2021.gadam Rīcību R.3.1.11., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 40.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija 

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

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, ņemt kredītu 212 250 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši divi 

simti piecdesmit  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. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

apvienojamo pašvaldību, t.i.,  Salacgrīvas novada, Limbažu novada un Alojas novada finanšu 

komisijas lēmums. 

3. Noteikt Finanšu nodaļu par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.  

 

Lēmums Nr.276.  

 

 

18. § 

Par Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  

vadītāja iecelšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, E.Keisele, K.Močāns) 

 

2020. gada 2. jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemts Salacgrīvas novada jaunatnes un 

uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” uzņēmējdarbības konsultantes Elīnas Lilenblates 

motivēts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.5.13.1/27) uz Salacgrīvas 

novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” vadītājas amatu un iesniegums 

(reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.5.13.1/26) ar lūgumu sniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” uzņēmējdarbības 

konsultantes amatu ar Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  

vadītājas amatu un otrādi. 

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk 

tekstā – Likums) 8.1 panta 4.1 daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina 

personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas 
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noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties 

uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot 

vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

uzņēmējdarbības konsultantes amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta otro 

daļu. Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  vadītājas amats 

ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu. 

Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturtās daļas nosacījumiem, publiskas personas iestādes vadītājs 

var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

uzņēmējdarbības konsultantes amata pienākumus nosaka saskaņā ar Salacgrīvas novada jaunatnes 

un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” uzņēmējdarbības konsultantes amata aprakstu, kuros 

ietilpst galvenie pienākumi: koordinēt ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus Salacgrīvas novadā, 

sniegt konsultācijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, sagatavot un izplatīt uzņēmējiem aktuālo 

informāciju, veikt pētījumus par uzņēmēju vajadzībām tālākizglītībā, koordinēt uzņēmēju dalību 

vietējā un starptautiskā mēroga izstādēs, forumos un tirdzniecības misijās, rīkot uzņēmumu 

atpazīstamību veicinošus pasākumus, sadarbojoties ar saistītām organizācijām, organizēt apmācības 

uzņēmumiem par kvalitātes standartu, ES regulu u.c. prasību ieviešanu, organizēt pilsētas un 

uzņēmēju kopējus informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus, organizēt informatīvos 

seminārus un kursus, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domes struktūrvienībām koordinēt 

pašvaldības atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem, organizēt Salacgrīvas novada uzņēmēju 

konsultatīvās padomes darbu, nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un 

pašvaldību, veikt darbus, kas saistīti ar domes funkciju pildīšanu, ja tas uzdots ar priekšsēdētāja vai 

izpilddirektora rīkojumu. 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  vadītājas 

amata pienākumus nosaka saskaņā ar Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu 

centra “BĀKA” vadītājas amata aprakstu, kuros ietilpst galvenie pienākumi: plānot, vadīt un 

koordinēt Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “Bāka” (turpmāk 

tekstā – Centrs) darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, izstrādāt Centra darbību reglamentējošus 

dokumentus (nolikumu, iekšējos kārtības noteikumus, darbinieka pienākumus u.tml.) un nodrošināt 

to izpildi, nodrošināt tiesību aktu ievērošanu Centra darbībā, plānot, vadīt un koordinēt Centra 

finansiālo un saimniecisko darbību, atbildēt par finansiālo un materiālo resursu racionālu 

izmantošanu, sastādīt budžeta tāmi kārtējam gadam un atbildēt par apstiprināto līdzekļu izlietošanu 

atbilstoši izdevumu tāmei, izstrādāt Centra darbības plānu kārtējam gadam un nodrošināt tā izpildi, 

pēc pieprasījuma sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai, pašvaldībai, citām iestādēm un 

institūcijām nepieciešamo informāciju par Centra darbību, pārstāvēt Centra intereses pašvaldības, 

valsts un starptautiskajās institūcijās, vadīt un pārraudzīt pakļautībā esošos darbiniekus, nodrošināt 

Salacgrīvas novada Jauniešu konsultatīvās padomes darbu, sadarboties ar pašvaldības, valsts un 

nevalstiskajām organizācijām, reliģiskajām konfesijām, organizēt un nodrošināt sabiedrības 

izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar Centra pamatdarbību. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

uzņēmējdarbības konsultantes amata pienākumus kopsakarā ar Salacgrīvas novada jaunatnes un 

uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  vadītājas amata pienākumiem, secināms, ka amatu 

savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar 
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Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu (atcelšanas 

atruna). 

Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu savienot amatus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 

1.punkta b)apakšpunktu, 8.1 panta 4.1 daļu, un ņemot vērā to, ka dome ir izvērtējusi, ka Salacgrīvas 

novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” uzņēmējdarbības konsultantes 

amata pienākumu savienošana ar Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs 

“BĀKA” vadītājas amata pienākumiem neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

saskaņā ar 2020.gada 13.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 

15.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 1 

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

 

1. Iecelt Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  vadītājas 

amatā Elīnu Lilenblati (personas kods [..]). 

2. Noteikt Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

uzņēmējdarbības konsultantei Elīnai Lilenblatei piemaksu pie mēnešalgas par Salacgrīvas 

novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” vadītājas pienākumu veikšanu 

EUR 182.00 (viens simts astoņdesmit divi euro 00 centi) apmērā. 

3. Atļaut Elīnai Lilenblatei Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra 

“BĀKA” uzņēmējdarbības konsultantes amatu savienot ar Salacgrīvas novada jaunatnes un 

uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”  vadītājas amatu. 

 

Lēmums Nr.277. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

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; debatēs piedalās  J.Lipsbergs, K.Močāns, J.Cīrulis; izsakās D.Buša, A.Zunde) 

 

2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, ar kura spēkā stāšanās 

brīdi spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 115.panta trešo daļu, Salacgrīvas novada 

domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ierosinājumu, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Finanšu 

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

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

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas 

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

un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka amats kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 115.panta trešo daļu ir tiesīga veikt administratīvā pārkāpuma 

procesu pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai.” 
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2. No 1.pielikuma „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

2.1.apakšsadaļas “Pārvalde” izslēgt 7. ierakstu “Tehniskais sekretārs”.  

 

3. 1.pielikumu „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

2.7.apakšsadaļu ‘Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”  papildināt ar 

2.ierakstu šādā redakcijā:  

 

Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

2 Tehniskais sekretārs 0.34 0.5 310 € 18.3. II  

 

4. Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus. 

 

Lēmums Nr.278. 

 

 

20. § 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Salacgrīvas vidusskolā tiek paaugstinātas pedagogu mēneša 

darba algas likmes” apstiprināšanu 

 

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

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

likuma 8. un 9.pantu, saskaņā ar 2020.gada 13.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 15.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Salacgrīvas vidusskolā tiek paaugstinātas pedagogu 

mēneša darba algas likmes”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 22.jūlijā. 

 

Lēmums Nr.279. Pielikums uz 12 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

21. § 

Par sacensību “Nēģu kross 2020” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 13.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 15.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

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

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

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

  

Apstiprināt sacensību “Nēģu kross 2020”  nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.280. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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22. § 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa Vecsalacas 5 – 1, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā jumta nomaiņas darbu finansēšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs, J.Lipsbergs, A.Jankovska;  

izsakās A.Zunde) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

dzīvojamās mājas Vecsalacas 5, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 2020.gada 3.jūlija 

kopīpašnieku sanāksmes protokolu Nr.1 un Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo 

īpašumu nodaļas vadītāja Ivo Juškas saskaņotu jumta nomaiņas izmaksu Lokālo tāmi Nr. 5-2020, 

saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apmaksāt Salacgrīvas novada domei piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvas 

novadā, Salacgrīvas pagastā, Vecsalacas 5 dzīvokļa Nr.1 jumta nomaiņas izmaksas 

proporcionāli Salacgrīvas novada domei piederošā dzīvokļa platībai saskaņā ar SIA “E.Z.K.”, 

reģ. Nr. 44103070784, un Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ivo Juškas saskaņotu tāmi EUR 3379.22  (trīs tūkstoši trīs 

simti septiņdesmit deviņi euro 22 centi) apmērā.  

2. Slēgt līgumu ar SIA “E.Z.K.”, reģ. Nr. 44103070784, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Vecsalacas 5 dzīvokļa Nr.1 jumta nomaiņas izmaksu 

apmaksu, līgumā nosakot samaksas kārtību. 

 

Lēmums Nr.281. Dzīvojamās mājas kopīpašnieku 2020.gada 3.jūlija sanāksmes protokols Nr.1 uz 1 

lp., tāme uz 1 lp. un izmaksu sadalījums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

23. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekta  

“BUB aprīkojums” realizēšanai 

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. 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” 

valdes priekšsēdētāja Zigmāra Danča 2020.gada 6.jūlija iesniegums (reģ.Nr.3.16.2/559) par to, ka 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam, apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros atbalstīta 

projekta “BUB aprīkojums” realizēšana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 12861.10 

(divpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, 10 centi), tajā skaitā publiskais finansējums 

EUR 11574.99 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 99 centi). Pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 un 2020.gada 20.maija domes lēmumu Nr.203  

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

līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2020.gada 15.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā 
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nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir 1286.11 EUR 

(viens tūkstotis divi simti astoņdesmit seši eiro, 11 centi),  biedrības “Ainažu brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība” projekta “BUB aprīkojums” realizēšanai projekta noteikumos 

noteiktajā termiņā. 

2. Biedrībai “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos parakstīt lēmuma 4.punktā 

minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.282. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

24.1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.11 “Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

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

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību 

kārtība” 13.punktu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskā institūta “BIOR”, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumus, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 

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

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Nolikums „Par licencēto vēžošanu Svētupes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.283. Pielikums uz 7 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp., institūciju saskaņojumu kopijas 

uz 13 lp. un iesniegums uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24.2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei 

 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos Evijas Keiseles 2020.gada 29.jūnija iesniegumu, saskaņā ar 2019.gada 17.aprīļa 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātā Salacgrīvas novada domes darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikuma 4.8. punktu, kā arī ņemot vērā veikto amatpersonas darba izpildes 

izvērtējumu atbilstoši Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

1.pielikuma „Amatpersonas (darbinieka) darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji” nosacījumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, 
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Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

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

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos 

Evijai Keiselei ikgadējo atvaļinājumu no 2020.gada 27.jūlija līdz 9.augustam (ieskaitot) – divas 

kalendārās nedēļas. 

2. Izmaksāt priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evijai 

Keiselei atvaļinājuma pabalstu 40 procentu apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā 

minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriju izvērtējumu). 

 

Lēmums Nr.284. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24.3. § 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada domes deputāta Rimanta Jirgensona 2020.gada 3.jūlija 

iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas, saskaņā ar Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

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

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

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt pirms termiņa Salacgrīvas novada domes deputāta Rimanta Jirgensona, personas kods 

[..], pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi uz personiska rakstiska iesnieguma pamata. 

2. Lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa iesniegt Salacgrīvas novada vēlēšanu 

komisijai trīs dienu laikā. 

 

Lēmums Nr.285. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

24.4. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.286. Pielikums uz 55 lp. pievienots protokolam. 
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26. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.B-7 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Jankovska, E.Keisele; 

izsakās A.Zunde) 

 

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 15.jūlija un 17.jūlija Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

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

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-8 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 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.287. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada I pusgadā 

(ziņo I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam pievienoto informāciju uz 11 lp.) 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (24.07.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (24.07.2020.) 


